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Resumo 

 

A realização do estágio profissionalizante, é o culminar de um percurso ao longo de cinco anos 

curriculares, e constitui o primeiro contato do estudante com o mundo do trabalho. Particularmente, 

neste caso, este contato foi exclusivamente com a farmácia comunitária, embora existam outras 

alternativas profissionais. Teve a duração de seis meses, de forma interrompida, com início em 

setembro de 2019 e término em março de 2020. 

Ao longo deste período, foi-me possível contatar com diversos setores dentro da farmácia 

comunitária, onde me foi permitido aplicar todo um conjunto de saberes adquiridos ao longo dos anos, 

bem como a aprendizagem de novos, e que me ajudaram na construção de uma postura mais 

profissional e ajustada à realidade. Foi tentado que o meu percurso durante o estágio fosse o mais 

semelhante ao percurso do medicamento dentro da farmácia. Assim sendo, no início foram as tarefas 

ligadas à encomenda e receção dos medicamentos, bem como o seu armazenamento, as principais 

realizadas por mim. Já num período mais avançado, e quando o meu conhecimento sobre a 

organização da farmácia estava mais consolidado, foi-me possível passar para o atendimento ao 

público em geral. Aqui realizei o aviamento de receitas, acompanhei e executei alguns 

aconselhamentos, e fiz a determinação de alguns parâmetros bioquímicos como serão descritos mais 

adiante. Já numa fase final foi possível ver como se realiza a faturação mensal, todo o seu 

procedimento detalhado, bem como participar da mesma. 

Os trabalhos de intervenção também fazem parte no decorrer do estágio. Em concordância com a 

minha orientadora, foram desenvolvidos quatro trabalhos, dois de formação interna, e outros dois 

mais aplicados ao utente. Os dois trabalhos de formação interna tiveram como temas a Vacinação, e 

a nutrição infantil. Nestes dois trabalhos foi possível concentrar muita informação de forma mais 

sistematizada, e apresenta-la a toda a equipa da farmácia, de forma a ajudar na consolidação dos 

conhecimentos já tidos nesta área. 

O terceiro projeto, teve o objetivo da criação de um folheto informativo, destinado ao utente, 

onde houve-se uma sensibilização para a importância da higiene oral na criança, explicando a forma 

correta, e as escolhas certas relativas aos produtos a serem utilizados nestas idades. 

Por fim, o último projeto surge pela dificuldade mostrada por alguns utentes na utilização dos 

dispositivos inalatórios. Sabendo que o seu correto uso é fundamental para podermos garantir o 

sucesso do tratamento, foram desenvolvidos guias práticos de utilização, com linguagem simples, para 

que em caso de dúvidas, o utente tivesse um auxílio de memória que o ajudasse na sua utilização em 

casa. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio profissionalizante constitui uma unidade curricular do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. Por ser o primeiro contacto com o mercado de trabalho, torna-se 

especialmente importante para o estudante, pois possibilita a integração deste numa rede de cuidados 

de saúde prestados à comunidade, bem como uma oportunidade única de demonstrar todo um corpo 

de saberes adquiridos ao longo do curso, que o preparam como uma peça fundamental para esta rede 

de cuidados. 

Atendendo à posição privilegiada que a farmácia ocupa na sociedade, sendo na maioria das vezes 

o primeiro espaço procurado pelo utente na demanda de soluções para os seus problemas. Compete 

assim ao farmacêutico manter-se o mais atualizado possível, possibilitando responder a estes 

problemas da forma mais eficiente possível, contribuindo assim para uma melhoria na qualidade em 

saúde, através dos seus aconselhamentos, ou mesmo encaminhamento para outros setores da rede 

de saúde, bem como minimizar os possíveis erros e imprecisões que possam acontecer com os 

medicamentos, e tudo o que concerne a estes.1-2 

Não menos importante, o papel que o farmacêutico desempenha na formação de novos 

profissionais de saúde, permite a partilha desse mesmo conhecimento, e desta forma cumprir com 

uma das premissas do seu código deontológico, que assumiu cumprir e respeitar desde o momento 

em que se iniciou a sua atividade profissional. O receber e cooperar nesta formação da qual faz parte 

este estágio profissionalizante, permitiu também que eu, na qualidade de futuro farmacêutico, 

aprende-se esta atitude altruísta que à muito caracteriza o nosso legado.3 

2. PLANO DE ESTÁGIO 

O estágio profissionalizante decorreu nas instalações da Farmácia Fernandes Lopes (FFL), no 

período compreendido entre 4 de setembro de 2019 e 7 de março de 2020. Todo ele decorreu sobre 

a orientação da Drª Alexandra Sofia Fernandes Lopes, com a qual ficou acordado um horário de 35 

horas semanais, que na impossibilidade de cumprimento total de minha parte, levou a um 

prolongamento de duas semanas, por forma a compensar as horas em falta. Assim sendo, foi cumprido 

o horário das 09:00h às 12:30h, e das 20:30h às 22:30h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 14:00h 

às 19:00h aos sábados. Ao longo deste período foi possível colaborar em diversos setores dentro 

farmácia, tal como é descrito no cronograma (anexo 1), bem como elaborar 4 projetos de intervenção 

que, em concordância com a orientadora, julgamos serem os mais adequados. 
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3. A FARMÁCIA FERNANDES LOPES 

3.1 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO 

A FFL foi fundada em 1980 e está localizada na Rua Padre Manuel Rodrigues Pinho Pinhal nº 893 

Jovim 4510-051 Gondomar. Trata-se da única farmácia disponível nesta freguesia, distando da 

farmácia mais próxima (freguesia ao lado), cerca de 3 Km. Possui localizada perto de si os serviços dos 

CTT, a Junta de Freguesia e a escola primária mesmo em frente. Demograficamente, tem como 

principal utente uma população mais envelhecida, quase duplicada desde 2010, situando assim o seu 

principal volume de negócio nos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM).4 

O horário de funcionamento da Farmácia é de segunda a sexta-feira das 09:00h às 12:30h, das 

14:00h às 19:30h, e das 20:30h às 22:30h. Aos sábados o horário é das 09:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 19:00h. Encontra-se encerrada aos domingos e feriados, e não está sujeita a nenhuma escala de 

serviços no município de Gondomar, porque se trata de uma farmácia em regime de disponibilidade, 

isto é, encontra-se disponível para efetuar um atendimento através do chamamento por chamada 

telefónica. 

3.2 INFRAESTRUTURAS 

O espaço físico da farmácia, embora muitas vezes possa passar despercebido, tem de ser algo 

muito bem planeado de forma a que possa cumprir o mais possível os seus desígnios. Para além disso, 

deve respeitar todo um conjunto de regras impostas legalmente. 

3.2.1 Espaço exterior 

A FFL encontra-se em edifício próprio, devidamente identificada com o nome ao longo da parte 

superior da sua montra e com uma cruz luminosa de cor verde (anexo 2). Dispõe de um cofre de 

atendimento noturno, o qual constitui uma forma de proteção quando os atendimentos são feitos em 

horários menos comuns. Possui também um dispensador de preservativos ao lado da Porta de acesso 

ao interior da farmácia. A nível de acessos a doentes com dificuldades motoras, possui um local de 

parqueamento mesmo situado em frente à porta, e o acesso ao seu interior faz-se por meio de rampas. 

Do ponto de vista legal, ela encontra-se devidamente sinalizada na porta de acesso com o seu 

horário de funcionamento, direção técnica, pertencente à Drª Maria Júlia Fernandes Lopes, e os 

respetivos mapas de turnos relativos às farmácias de serviço. 

3.2.2 Espaço interior 

O espaço interior da FFL encontra-se dividido em seis zonas, todas elas bem delimitadas e 

equipadas para o papel que desempenham, e seguem as normas estabelecidas pelo manual de boas 

práticas de farmácia (BPF).  Sucintamente as zonas obrigatórias são a zona de atendimento ao público, 
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Gabinete de atendimento personalizado, laboratório, armazém e instalações sanitárias. Contudo, para 

além destas zonas, a FFL possui ainda um escritório. Todas estas zonas respeitam as áreas mínimas 

estabelecidas por lei.5 

3.2.2.1 Zona de Atendimento ao Público 

A zona de atendimento ao público (anexo 3) é a zona onde é feita a receção do utente pela 

farmácia. Esta zona está dotada de um balcão com 3 postos de atendimento com um computador 

cada, dispões de uma gaveta caixa, onde está guardado o dinheiro, e um terminal de multibanco para 

auxílio a pagamentos eletrónicos. Ao longo de toda a zona estão disponíveis vários lineares com 

produtos cuja a sua dispensa não exige receita médica, nomeadamente cosmética, acessórios e 

dispositivos de parafarmácia e puericultura. Por trás do balcão, estão disponíveis também lineares, 

mas sem acesso pelo público, bem como módulos de gavetas onde estão dispostos os medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM). Para além disto, está disponível uma balança que permite a 

avaliação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC), um esfigmomanómetro automático, um 

espaço de lazer para as crianças e cadeiras para descanso dos utentes enquanto aguardam a sua vez 

para atendimento. É ainda visível nesta zona uma placa com a informação da direção técnica, os sinais 

de aviso de zona vídeo vigiada por um circuito interno, e de atendimento prioritário a idosos, com 

deficiência ou incapacidade, grávidas ou acompanhadas por crianças que é obrigatório por lei.6 

3.2.2.2 Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP) 

Numa farmácia é importante que exista sempre uma zona mais reservada, que permita alguma 

privacidade ao farmacêutico e utente. Na FFL, esse gabinete (anexo 4) encontra-se adjacente à zona 

de atendimento ao público, tendo como principal utilidade o atendimento mais privado ao utente, 

sendo nesta zona que se determinam alguns parâmetros bioquímicos, tais como os triglicerídeos, 

colesterol total e glicemia. Muitas vezes é também utilizado para a receção a delegados comerciais, 

possibilitando assim um ambiente mais tranquilo sem perturbações. 

Em alguns períodos, este espaço é utilizado para a realização de consultas especializadas, em 

podologia e nutrição, sempre que haja agendamento das mesmas.  

3.2.2.3 Armazém 

O armazém da FFL (anexo 5) destina-se essencialmente à realização de três tarefas principais, a 

receção de encomendas, o acondicionamento dos medicamentos e a realização da faturação mensal. 

Neste espaço está disponível uma secretária com computador, algumas prateleiras para 

acondicionamento de medicamentos de maior peso e volume, como o caso de suspensões orais, 

pomadas e pós, e um robô semiautomático onde estão acondicionadas todas as restantes 

especialidades farmacêuticas, como comprimidos, supositórios e injetáveis. 
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3.2.2.4 Laboratório 

No laboratório (anexo 6) encontra-se uma bancada de trabalho, devidamente higienizada e livre. 

Aqui se situa também a balança de precisão para as pesagens necessárias e acondicionadas todas as 

matérias primas para a execução de qualquer manipulado que seja necessário. Toda esta zona está em 

conformidade coma legislação, no entanto a realização de manipulados é muito rara. Como iremos ver 

mais adiante, na maioria das vezes, estes são solicitados a outra farmácia, que os prepara e depois os 

envia via armazenista. É nesta zona que se encontra também o frigorifico que permite o 

armazenamento de todas as especialidades farmacêuticas que requerem acondicionamento em 

temperaturas compreendidas entre 2°C e 8°C. Exemplo dessas preparações são as insulinas e vacinas, 

que se encontram organizadas por gavetas dentro do frigorifico, ordenadas pelo seu nome comercial. 

3.2.2.5 Escritório 

O escritório (anexo 7) apesar de não ser uma zona obrigatória, acaba por ter alguma utilidade. 

Constitui um ambiente calmo, com uma secretária disponível e onde se encontra toda a literatura 

disponível na farmácia. Dentro desta literatura, estão todos os manuais obrigatórios, Farmacopeia 

Portuguesa, Prontuário terapêutico, legislação farmacêutica e manual de procedimentos. Para além 

destes ainda se encontra também o Índice Nacional Terapêutico, Manual Merck, Simposium 

terapêutico, bem como outras obras da especialidade que qualquer funcionário pode consultar, e 

instruir-se sempre que tenha oportunidade ou necessidade.1 

3.3 RECURSOS HUMANOS 

Tão importante como as suas instalações, os recursos humanos de uma farmácia são uma peça 

fundamental no bom funcionamento desta. Tendo como objetivo primordial o utente, torna-se 

importante que toda a equipa tenha um conjunto de habilidades e conhecimentos capazes de 

responder a todas as situações com que são confrontados diariamente, podendo garantir assim ao 

utente, o acesso a um serviço de qualidade e eficiência que merecem. Assim, tal como é determinado 

pelo decreto-lei nº307/2007, a direção técnica da farmácia é exclusiva de um farmacêutico, neste caso 

a Drª Maria Júlia Fernandes Lopes, auxiliada por uma Farmacêutica substituta, a Drª Sofia Lopes. A 

completar a equipa encontram-se mais dois Técnicos de Farmácia, Valter Freitas e Ana Claúdia 

Barbosa. Todos estes elementos possuem formação académica de base, e posteriores formações 

especificas que lhes permitem executar as tarefas a seu cargo, previamente determinadas. Todos eles 

encontram-se devidamente identificados enquanto estão na farmácia, através do seu nome e cargo.5 

3.4 SISTEMA INFORMÁTICO 

Numa era cada vez mais informatizada, também a FFL dispõe de um sistema informático que 

permite toda a sua gestão. O SIFARMA 2000®, é uma ferramenta técnica desenvolvida pela empresa 
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GLINTT®, que permite para além de todo o trabalho de gestão da farmácia, desde encomendas a 

devoluções, passando pelo controlo de validades, stocks e faturação, também um acompanhamento 

mais próximo e personalizado do utente, através o histórico deste, que vai ficando guardado no 

sistema. Ele permite também o registo de parâmetros biomédicos realizados na farmácia, bem como 

um apoio na dispensa de produtos, através de informações sistematizadas, como posologia, interações 

medicamentosas e indicações terapêuticas, que funcionam como auxílio ao farmacêutico para 

consulta rápida. É possível imprimir informação útil de aconselhamento que poderemos dispensar ao 

utente para que este vá mais informado para casa. 

4. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Quando se olha para uma farmácia, vê-se um local de prestação de cuidados de saúde, e a vertente 

económica fica muitas vezes despercebida pelo utente. Na verdade, as farmácias são pequenas 

empresas, e como tal, requerem atenções do ponto de vista financeiro, tal e qual como outra empresa, 

mas com a particularidade de manter o princípio de acesso a cuidados de saúde e medicamentos com 

qualidade e eficácia. Percebe-se assim o papel importante que tem o cuidado de gestão, com a 

finalidade de aumentar a rentabilidade máxima de cada serviço prestado e reduzir ao mínimo as 

perdas, que significam prejuízos não só para a farmácia, mas também em saúde, sendo este um bem 

tão precioso. Esta gestão encontra-se presente em vários níveis, desde os stocks da farmácia até ás 

condições de acondicionamento deste mesmo stock. 

4.1 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stock compreende o controlo de quantidades dos produtos existentes na farmácia, 

tendo sempre em conta a sua rotatividade e validades. Resumidamente, a quantidade que um 

determinado produto deve existir numa farmácia está diretamente ligada ao seu volume de vendas, e 

ao seu prazo de validade. Quanto mais vender, e quanto mais longo for o prazo de validade, menos 

risco existe de perdas neste produto por má gestão. Contudo, existem outros pontos a ter em 

consideração, nomeadamente os descontos adicionais que podem existir nas encomendas de maiores 

volumes, e também o capital disponível pela farmácia para a sua aquisição. No que diz respeito a 

armazenistas, também é importante ter em conta as condições prestadas por cada um, bem como as 

condições de pagamento, o que nos permite muitas vezes comprar o mesmo produto, na mesma 

quantidade, mas em condições mais vantajosas. 

O conceito de stock máximo e mínimo é uma ferramenta muito importante que pode ajudar muito 

a farmácia na gestão referida anteriormente. Entenda-se como o stock mínimo, a quantidade mais 

baixa que a farmácia pode ter, de forma a poder responder positivamente à procura que este produto 

tem no mercado onde se encontra, num período útil para a reposição do seu stock. Sendo assim, 

sempre que é atingido esta quantidade, torna-se necessário proceder à encomenda de mais produto 
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a fim de evitar a rotura de stock. O stock máximo corresponde à quantidade máxima que fisicamente 

e financeiramente é suportável pela farmácia ter em seu espaço. Na definição desta quantidade 

também é tida em conta a rotatividade do produto, com o objetivo de minimizar prejuízos e empate 

de capital. 

4.1.1 Encomendas 

Na FFL existem dois tipos de encomendas, as diárias e as programadas. As encomendas 

programadas compreendem todos os pedidos que são feitos diretamente aos laboratórios ou 

distribuidores grossistas, designados por armazenistas, aproveitanedo as condições mais vantajosas. 

Tratam-se de pedidos pontuais que podem ser feitos numa entrega única ou repartida. Os pedidos 

diários são os mais comuns, e consistem em pedidos elaborados várias vezes ao dia com o objetivo de 

repor os stocks de produtos que se venderam e cujo stock ficou a baixo do mínimo pretendido. Estes 

pedidos são efetuados a armazenistas que têm a possibilidade de vários horários de entrega ao longo 

do dia. A FFL trabalha atualmente com 3 armazenistas, a OCP, a Alliance Healthcare e a Delkpharma. 

4.1.1.1 Elaboração 

As encomendas diárias na FFL podem ser feitas por três vias, instantânea, via verde e diária. Os 

pedidos instantâneos são pedidos que podem ser feitos diretamente na ficha do produto. Sempre que 

temos necessidade de garantir que um produto chegue sem falta, seja por impossibilidade de fazer o 

pedido mais tarde, ou mesmo porque ele se encontre em período de poder esgotar, podemos fazer o 

pedido de forma imediata, e o próprio SIFARMA® envia ao armazenista o pedido exclusivamente 

daquele produto. Outro tipo de pedido é a via verde. O seu funcionamento é igual ao anterior, contudo 

esta via está destinada a produtos cuja quota é reduzida nos armazenistas, e os próprios laboratórios 

criam stocks de emergência, para que os armazenistas possam suprimir alguma urgência. Neste caso 

quando se faz o pedido diretamente na ficha do produto, o SIFARMA® solicita também o número de 

uma receita válida para o produto. Por fim, a última forma é a forma mais convencional que é o pedido 

diário. Este pedido é elaborado pelo menos duas vezes ao dia, uma ao almoço e outra ao fim do dia. O 

SIFARMA® possibilita que este pedido possa ser feito de duas formas, a primeira é manualmente onde 

o responsável pelo pedido introduz os produtos linha a linha, como se se tratasse de uma lista de 

compras. A segunda forma, o próprio SIFARMA® faz um varrimento do inventário contido no sistema, 

e em função dos stocks máximos e mínimos de cada produto, o próprio SIFARMA® propõe uma 

encomenda que o responsável analisa, corrige e aprova para ser comunicado ao armazenista. Uma vez 

comunicado o pedido ao armazenista, este fica pendente no SIFARMA® para posterior receção. 

Existe uma outra forma que poderá ser utilizada para efetuar um pedido que é através do telefone. 

Por esta via é possível contatar diretamente o armazenista, e verificar se o produto pretendido está 
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disponível em algum dos seus armazéns nacionais, sendo possível por este meio, faturar o produto 

noutro armazém que não está afetado à nossa farmácia. 

4.1.1.2 Receção 

A receção foi uma das primeiras funções que realizei durante o estágio. Uma vez chegado o pedido 

à FFL, existe uma série de passos a efetuar antes mesmo de se iniciar a receção no SIFARMA® da 

respetiva encomenda. O primeiro passo é a conferência se a encomenda se destina mesmo à nossa 

farmácia, através da verificação das identificações que vêm por fora dos contentores dos armazenistas. 

Em seguida, retira-se da encomenda todos os produtos que requerem conservação em frigorifico, e 

acondicionam-se logo no mesmo. Estando estes dois pontos salvaguardados, podemos então iniciar a 

receção da encomenda em sistema.  

No SIFARMA® existe duas formas de rececionar a encomenda, a primeira é de forma automática, 

e a segunda por leitura ótica. Na forma automática, o SIFARMA® assume que a encomenda chega à 

farmácia tal e qual como foi gerada, quer em termos qualitativos como quantitativos. Mesmo assim, é 

possível ao responsável pela receção, alterar a encomenda caso ela não esteja coincidente com o 

pedido. No entanto, esta forma é mais falível do que a leitura ótica. Na leitura ótica, os produtos dão 

entrada em sistema através da leitura do código nacional de produto (CNP), por meio de um scâner, o 

que minimiza ao máximo os possíveis erros. Atualmente atravessa-se uma fase em que estes códigos 

CNP estão gradualmente a serem substituídos por códigos datamatrix. Estes últimos apresentam 

vantagens face aos primeiros porque para além de conterem a informação relativa à designação do 

produto, ainda possuem informação sobre a validade, lote, número de série e preço. Atualmente ainda 

não é possível atualizar esta informação do produto no sistema através da receção. 

Uma vez feita a leitura do produto, é conferido se o preço e validade impressos na embalagem 

secundária estão de acordo com o do sistema, e se necessário corrigir. No caso de a correção ser do 

preço, é importante avaliar se este é um dos que constam autorizados para comercialização. O próprio 

SIFARMA® possui a lista de preços autorizados para o produto na sua ficha. 

No fim é feita a conferência da fatura, contrapondo a sua informação com a que está contida no 

sistema, de forma a verificar se o pedido foi corretamente faturado, ou se existe alguma incongruência 

onde haja necessidade de reportar ao fornecedor para que seja corrigida. 

4.1.2 Armazenamento 

O armazenamento dos produtos apesar de parecer algo mais insignificante, é um processo ao qual 

se deve dar muita atenção. Uma vez bem realizado, facilita o trabalho de toda a equipa no que diz 

respeito ao conhecimento da localização de todos os produtos, e minimiza os prejuízos com a gestão 

de stocks. Assim sendo, na FFL os medicamentos encontram-se organizados por forma farmacêutica, 

e dentro de cada forma organizados por ordem alfabética de nome comercial. Atendendo a estes 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Fernandes Lopes 
 

- 8 - 
 

prossupostos, eles estão distribuídos por dois locais, num robô semiautomático no que diz respeito a 

comprimidos, supositórios, injetáveis e inaladores, ou então em prateleiras no que diz respeito a 

suspensões orais, pós e tópicos (pomadas, géis, loções, vernizes, etc). 

Como já referi anteriormente, na zona e atendimento ao público encontram-se tudo o que são 

produtos de dermocosmética, nutrição, higiene oral, puericultura, veterinária e dispositivos médicos, 

organizados por marcas, e dentro das marcas por gamas. Atrás do balcão encontram-se tudo o que 

são medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), organizados em prateleiras segundo 

patologias a que se destinam. 

Existem também os produtos Estupefacientes e Psicotrópicos que se encontram acondicionados 

em cofre, situado no armazém, e os produtos que requerem conservação a temperaturas 

compreendidas entre 2°C e 8°C, devidamente acondicionados no frigorifico. 

Todos estes produtos são acondicionados de forma a serem dispensados primeiro as embalagens 

com validade mais curta. Assim torna-se possível um atendimento mais rápido e eficiente, permitindo 

um aconselhamento mais fácil e minimizando as perdas por mau acondicionamento ou caducidade de 

prazo de validade. Esta foi também uma das primeiras tarefas desempenhadas por mim no decorrer 

deste estágio, o que me permitiu familiarizar-me com a organização da FFL, e facilitou todo o processo 

de atendimento ao público mais tarde. 

4.1.3 Controlo de validades 

Em momento algum um produto pode ser dispensado na farmácia com o prazo de validade 

expirado.5 Na FFL os prazos de validade são controlados em duas situações distintas. A primeira é 

aquando da receção de uma encomenda, onde se detetado um produto que seja enviado pelo 

fornecedor com uma validade inferior a 5 meses, ou cuja rotatividade do produto possa comprometer 

a sua dispensa antes da caducidade do prazo de validade, leva à sua devolução ao fornecedor por 

motivo de validade curta.  

Outro momento onde são verificadas as validades são no controlo dos prazos de validade que é 

feito uma vez por mês. Nessa altura, é gerada uma lista de produtos no SIFARMA® cuja validade seja 

igual ou inferior a três meses. Depois o responsável pela verificação, que normalmente é um Técnico 

de Farmácia na FFL, vai ao próprio produto confirmar a veracidade da lista. No caso do prazo de 

validade já não se verificar, ele é corrigido no sistema. No caso de ser verdade, é recolhido e 

posteriormente avaliada a viabilidade de dispensa do mesmo em tempo ainda útil. No caso de não ser 

possível, este é devolvido ao fornecedor a que foi adquirido, a fim de se verificar a possibilidade de ser 

creditado por este ou não. 
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Foi-me possível realizar esta tarefa nos primeiros três meses de estágio, o que me possibilitou 

entender que apesar de haver uma gestão de stocks mais cuidada, a imprevisibilidade do mercado leva 

algumas vezes ao ultrapassar dos prazos de validade. 

4.1.4 Devoluções 

Apesar de uma gestão mais apertada, nem sempre é possível evitar a devolução de um produto 

ao fornecedor. Tive a oportunidade de verificar que os motivos dessa devolução podem ser vários 

desde produtos pedidos por engano, erro no aviamento do pedido, validades curtas aquando da 

receção, embalagens danificadas na encomenda, ou mesmo a caducidade do prazo de validade.  

O controlo das devoluções também deve ser feito. Uma vez por mês é feito um levantamento das 

devoluções pendentes, e verificado junto dos fornecedores alvo da devolução, o estado da mesma a 

fim de se solucionar o mais breve possível. 

4.1.4.1 Elaboração 

Quando se elabora uma devolução, esta deve conter o máximo de informação possível. Os dados 

que a devolução deve compreender são o fornecedor a que se destina, designação do produto, 

validade, lote, quantidade, preço venda à farmácia (PVF), motivo da devolução e fatura de origem. 

Uma vez preenchida, a devolução deve ser transmitida ao fornecedor, onde durante a   

comunicação é gerado um código de autorização de transporte (código AT), que deve constar na guia 

de devolução para o caso de as autoridades fiscalizarem durante o transporte da mesma. No fim da 

comunicação é gerada então esta guia de devolução, que deve ser impressa em triplicado, sendo o 

original e duplicado para o fornecedor, e o triplicado para a farmácia. Por fim, os produtos devem ser 

acondicionados em embalagens apropriadas, tendo atenção aos produtos que devem ser refrigerados, 

que quando forem recolhidos pelo transportador, devem no ato ser retirados do frigorifico da 

farmácia, informando o motorista sobre a natureza deles. Os guias de devolução devem seguir de 

forma visível para identificação do volume recolhido. 

4.1.4.2 Regularização 

A resolução de uma devolução pelo fornecedor pode ter três desfechos. Pode ser creditada, e 

sendo assim a farmácia recebe uma nota de crédito, documento este que serve de regularização no 

sistema informático. Pode o produto ser substituído por outro, da mesma ou outra referência, cujo o 

motivo da devolução seja ultrapassado, ou então pode a farmácia receber de volta o produto devolvido 

por motivos da devolução não ser aceite pelo fornecedor. 

Qualquer uma das formas é acompanhada por um documento do fornecedor que permite a 

regularização da devolução e retirada desta do sistema. Contudo, quando o produto não é aceite, esta 

regularização leva a que ele volte a entrar em stock. Como forma de resolução, possível á posteriori 
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efetuar uma quebra do produto em sistema para remoção deste do stock. Este é o mesmo princípio 

utilizado para a inutilização de produtos que foram danificados no decorrer do acondicionamento da 

farmácia. Todos os produtos que são sujeitos a quebra, são depois acondicionados em contentor 

próprio para futura inceneração. 

4.2 CONTROLO DE TEMPERATURAS 

O controlo das temperaturas na farmácia é uma etapa fundamental para garantir o ideal estado 

de conservação do produto a quando da dispensa ao utente. O medicamento sofre este controlo em 

todo o seu circuito até à sua dispensa ao balcão na farmácia. Assim sendo, todas as zonas onde estejam 

armazenados medicamentos na farmácia, são alvo de controlo de temperaturas, nomeadamente o 

armazém e frigoríficos.1 

Na FFL, esse controlo é feito constantemente. Ao longo do dia, sempre que oportuno, vão sendo 

verificadas as temperaturas no termohigrómetro que está acoplado a várias sondas. O registo destas 

temperaturas é retirado semanalmente, avaliado pelo responsável e arquivado num dossiê de controlo 

de temperaturas. No caso de uma fiscalização, pode ser solicitado a apresentação destes registos, que 

devem estar impressos para serem apresentados. Este controlo, do qual também fiz parte, permite 

também perceber se algum medicamento esteve sujeito a temperaturas, que não as recomendadas, 

e assim possa estar comprometida a sua integridade, nomeadamente quando há falhas de luz. Numa 

situação destas, o medicamento é de imediato recolhido para não ser mais vendido, e posteriormente 

tratado como uma perda da farmácia, através de uma quebra de inventário. 

4.3 VALORMED® 

O programa VALORMED® foi criado em 1999, e tem como objetivo a gestão de embalagens vazias 

e medicamentos fora de uso, eliminando-os do circuito normal. Para tal, conta com a colaboração da 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias comunitárias, que em conjunto formam assim uma 

rede que permite o tratamento de destruição destes resíduos de forma segura e sustentável para o 

planeta.7 

De uma forma geral, o utente devolve à farmácia todas as embalagens vazias ou fora de prazo dos 

medicamentos que têm em casa, e a farmácia é responsável pelo seu acondicionamento em 

contentores apropriados e cedidos gratuitamente pela VALORMED®. Neste contentor não podem 

conter objetos cortantes tais como lancetas, agulhas ou seringas, que possam estar contaminadas 

biologicamente. Tal material deve ser inutilizado por um outro processo. Uma vez cheio o contentor, 

este é entregue ao distribuidor que o recolhe e entrega numa central de recolha. 
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5. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

De todos os serviços afetos à atividade farmacêutica dentro de uma farmácia, o atendimento ao 

público é a parte mais visível para os utentes. Para além de sermos muitas vezes o primeiro contato 

que o utente procura para solucionar os seus problemas, muitas vezes também somos o último 

profissional com a possibilidade de despiste e esclarecimento de usos erráticos com a medicação. 

Assim sendo, para além de o farmacêutico ser um profissional instruído e atualizado, tem de ter a 

capacidade de atuar até onde lhe é permitido. Torna-se importante perceber então que, nem todos os 

medicamentos podem ser aconselhados e dispensados mesmo que entendidos como os mais 

adequados. A lei determina que existem essencialmente dois grandes grupos de medicamentos, os 

sujeitos a receita médica (MSRM) e os não sujeitos a receita médica (MNSRM). Estes dois constituem 

especialidades farmacêuticas, produzidas por laboratórios e que se encontram disponíveis para as 

farmácias, no seu circuito normal do medicamento. Existem ainda outro tipo de medicamentos, que 

são os manipulados, cuja sua dispensa exige que sejam preparados na própria farmácia devido à sua 

inexistência no circuito normal.8 

Para além dos medicamentos, existe também toda uma gama completa de outros produtos não 

medicamentosos, que também estão disponíveis ao utente, e dos quais deve o farmacêutico estar 

devidamente informado. 

5.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

MSRM são especialidades farmacêuticas cuja sua dispensa na farmácia, obriga à apresentação de 

uma prescrição médica válida. Os medicamentos são classificados como tal sempre que o seu uso 

possa representar algum perigo para o utente, e assim requeira uma primeira avaliação médica, ou 

que a sua administração necessite ser feita por um profissional devidamente habilitado, como é o caso 

dos injetáveis. 

5.1.1 A Receita 

A receita médica é o único documento que valida o levantamento dos MSRM na farmácia. Esta 

pode ser prescrita apenas por médicos e dentistas e obedecem a uma série de requisitos. Existem dois 

tipos de receitas, as materializadas e as não materializadas, comumente designadas de receitas sem 

papel. As receitas materializadas são aquelas que o utente apresenta de forma impressa, que pode vir 

de duas formas, eletrónica ou manual. A receita materializada eletrónica (anexo 8) vem sob a forma 

de receita e um guia de tratamento, que se mantém sempre na posse do utente. A receita 

materializada manual (anexo 9), traduz-se numa receita pré impressa, que o médico preenche 

manualmente. Tanto um modelo como outro apenas possuem a validade de 30 dias.9 
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Relativamente ao preenchimento das receitas, elas obedecem a um conjunto de critérios para que 

possam ser consideradas válidas. É obrigatório a identificação do utente por meio do seu nome 

completo, e número de utente. A identificação do médico também é obrigatória, no caso das manuais 

através da vinheta profissional, bem como o local de prescrição. A entidade responsável pela 

comparticipação deve estar igualmente identificada, pois isto tem implicações como iremos ver mais 

adiante. Quanto ao medicamento, ele deve ser prescrito pela denominação comum internacional 

(DCI), seguido do nome comercial ou laboratório responsável, dosagem, forma farmacêutica, número 

de unidades por embalagem, e por fim o número de embalagens. Quanto ao número de embalagens 

por receita não pode ser excedido o máximo de 4 embalagens no total, duas da mesma referência, 

exceto se a embalagem for de dose única, o que neste caso já permite quatro iguais. Nas receitas 

manuais, deve estar assinalado o motivo da prescrição ser feita desta forma, pois as normas 

orientadoras indicam que os médicos devem usar preferencialmente a prescrição eletrónica. Os 

motivos passiveis de serem invocados para a prescrição manual são prescrição ao domicílio, falência 

informática, inadaptação do prescritor e prescrição mensal inferior a 40 receitas.9 

Por fim, deve ser inscrita nas receitas a data correspondente à prescrição, e o médico deve assinar. 

Um último cuidado, não menos importante com as receitas manuais, é que estas não podem estar 

rasuradas em local algum, sob pena de não poderem ser aceites. Uma vez verificado todas as premissas 

anteriormente faladas, a receita está valida para poder ser aviada, e mais importante ainda, poder ser 

faturada à entidade responsável para comparticipação dos medicamentos, se for o caso.9 

As receitas não materializadas (anexo 10), são um modelo mais recente com um funcionamento 

diferente das anteriores. A primeira grande diferença reside no facto de poderem ser prescritas até 

seis embalagens da mesma referência, caso se trate de uma medicação prolongada, sem número limite 

de referências distintas, e que o utente pode levantar conforme vai necessitando do medicamento, 

sem perda da receita. Este tipo de receita visa ser apresentada através de dispositivos móveis, embora 

ainda seja possível ser impressa na forma de papel, designado guia de tratamento. A validade da 

prescrição é feita à linha, podendo apresentar duas validades, 30 dias e 6 meses consoante o tipo de 

medicação. Durante o meu estágio, foi-me possível verificar que em alguns casos as receitas nem 

sempre estavam em conformidade. Os principais erros, nos casos das receitas manuais, eram a falta 

de informação completa na receita, quer fosse u subsistema de saúde responsável pela 

comparticipação ou mesmo a prescrição incompleta de todos os dados respeitantes ao medicamento 

prescrito. Já nas materializadas, os erros prendiam-se essencialmente por caducidade da prescrição 

ou o medicamento prescrito não se encontrar comercializado. 
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5.1.2 Subsistemas de saúde e comparticipações 

Os subsistemas de saúde são organismos que permitem subsidiar medicamentos e consultas aos 

utentes. O Sistema Nacional de Saúde (SNS), é o grande e principal subsistema de saúde em Portugal, 

existindo, no entanto, outros tais como a ADSE, ADM, Sad-PSP, SAMS, Multicare, etc. Eles podem 

funcionar em exclusividade ou como um complemento de outro subsistema principal, como é o caso 

do SAMS, complementando o valor da comparticipação. 

No caso principal, SNS, existem quatro escalões de comparticipação, A, B, C e D, que 

comparticipam os medicamentos em 90%, 69%, 37% e 15% respetivamente. Em certos casos, estas 

percentagens podem ser majoradas, caso o utente possua o regime especial de comparticipação de 

medicamentos. Este regime especial é atribuído a todos os utentes que o solicitem, e que cumpram o 

princípio de não possuir um rendimento anual superior a 14 vezes o salário mínimo nacional 

atualmente em vigor. Estes escalões de comparticipação são atribuídos em função das indicações 

terapêuticas do medicamento. No escalão A podemos encontrar os medicamentos utilizados no 

tratamento de doenças endócrinas, antineoplásicos e imunomodeladores. No escalão B encontramos 

os anti-infeciosos, medicamentos que atuam no Sistema Nervoso central e sobre o aparelho 

cardiovascular. No escalão C podemos encontrar medicação antialérgica, os que atuam no aparelho 

geniturinário e locomotor. Por fim no escalão D encontramos os medicamentos novos, ou em situação 

transitória do regime de comparticipação.10,11 

5.1.3 Dispensa de uma receita médica 

Quando chega à FFL, o utente apresenta a sua receita médica e o primeiro passo que o 

farmacêutico deve realizar é a validação da mesma. No caso das receitas manuais, deve ser verificado 

se ela respeita todos os parâmetros descritos anteriormente sobre estas receitas, e avaliar se ela está 

dentro da validade. De seguida ela deve ser introduzida manualmente no SIFARMA®. No caso das 

receitas eletrónicas, este passo é mais simples. Uma vez feita a leitura destas pelo sistema, dá-se a 

comunicação com os serviços partilhados que carregam a receita no sistema e fazem a triagem 

completa da mesma para a validar. Os produtos podem apresentar a prescrição sob duas formas, a 

primeira é pelo DCI, fazendo referência do nome comercial, e desta forma o sistema carrega 

diretamente esse produto. Em certos casos é possível fazer a substituição do produto por outro do 

mesmo grupo homogéneo, desde que isso seja permitido pelo médico na receita. Na verdade, a 

quando da prescrição, o médico ao escolher especificamente um comercial, pode ativar uma exceção, 

consoante o motivo dessa escolha, o que leva a interdições no aviamento. No caso de a exceção ser 

por motivos de risco de reação alérgica ou margem terapêutica estreita, não é possível a substituição 

do medicamento durante o aviamento. No caso da exceção c, só é possível a substituição por um 

homólogo com preço de venda ao público (PVP) inferior ao prescrito. A segunda forma de prescrição 
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é apenas por DCI, o que leva a que o sistema carregue o produto pelo seu código nacional de prescrição 

eletrónica médica (CNPEM). Assim, o utente tem a possibilidade de escolher o laboratório que 

pretende fazer. 

Uma vez feita toda esta verificação e escolha pelo utente, passa-se à fase de comparticipação da 

receita. No caso das receitas eletrónicas, esta comparticipação é feita automaticamente, e apenas 

temos de fazer a associação de o subsistema complementar se esse for o caso. No caso dos manuais, 

temos de selecionar também o subsistema principal. Nestas últimas também é necessário por vezes 

ativar alguns diplomas na receita que conferem comparticipação em determinados grupos de 

medicamentos como é o caso dos utilizados na doença de alzheimer e psoríase, ou dores crónicas ou 

oncológicas. Ultrapassada esta fase, é finalizado o atendimento, onde é feita novamente a conferência 

da medicação dispensada através da leitura, atualmente do código datamatrix, onde o sistema cruza 

a informação com a introduzida na receita, para garantir que o produto dispensado foi o que está 

prescrito. 

Ao longo do estágio, foi-me possível executar variadas vezes esta tarefa. Apesar de parecer algo 

muito sistemático e mecânico, é de extrema importância pois o sistema não rastreia tudo o que é 

necessário na dispensa, nomeadamente as incorreções nas prescrições por parte do médico. Na 

verdade, o sistema apenas rastreia as interações que possam existir entre referências prescritas, e não 

outros erros tais como erros de dosagem que possam acontecer. 

5.1.4 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos Psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de substância de particular 

atenção dentro das farmácias. Estas substâncias podem provocar facilmente dependência com o seu 

uso abusivo, e muitas vezes entrar em mercados paralelos e daí que haja um controlo mais apertado 

pelas autoridades. Tratando-se de medicamentos psicoativos, respeitam as regras de prescrição 

impostas aos restantes medicamentos. A grande diferença reside no ato de dispensa. Para além de 

todos os procedimentos descritos anteriormente, no caso destas especialidades farmacêuticas, é 

obrigatório a quando da dispensa,  o registo do doente a que se destina a medicação e sua morada, e 

também o nome e morada de quem levanta a medicação na farmácia, bem como o numero do cartão 

de cidadão e validade deste. No final, sai um talão de controlo de substâncias psicoativas onde constam 

todos estes dados mais os dados relativos à farmácia. Estes talões, bem como a cópia da receita 

materializada manual devem ser arquivadas durante 3 anos. Os dados registados pela farmácia nestas 

dispensas são comunicados automaticamente pelo sistema à base de dados nacional de prescrições. 

No final do mês, existe a obrigatoriedade da comunicação dos movimentos destas substâncias bem 

como as receitas manuais digitalizadas ao INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte.12,13 
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Também me apercebi durante este estágio que este controlo de substâncias Psicotrópicas e 

estupefacientes não é feita apenas a quando da dispensa pela farmácia, mas também a quando da 

entrada numa encomenda ou de uma devolução, através de um registo de movimento criado no 

sistema e que consta da lista gerada no final do mês. 

5.1.5 Faturação 

No final do mês é realizada a faturação. Este processo permite que o sistema encerre os lotes de 

receitas faturadas durante o mês, e inicie de novo o processo. É importante perceber que existem dois 

tipos de receituário, o Manual e o eletrónico. No caso do receituário eletrónico, o fecho é mais simples, 

pois a verificação do receituário já foi feita pelo próprio sistema, restando agora apenas o fecho e 

comunicação dos lotes ao Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). No caso das receitas 

manuais, primeiro é feita uma nova verificação dos lotes. Estes são constituídos por trinta receitas 

cada, ordenadas por ordem crescente, todas carimbadas e rubricadas no verso. São impressos os 

verbetes de identificação do lote, onde consta toda a informação resumida deste, desde os PVP dos 

medicamentos por receita, ao valor da comparticipação, bem como o valor pago pelo utente. Cada 

lote tem o seu verbete.14 

Juntamente com estes lotes são impressos então mais três documentos, a fatura (em duplicado), 

notas de crédito ou débito resultantes da última faturação (em duplicado) e a relação resumo de lotes. 

Estes documentos podem ser fotocopiados pela farmácia para seu controlo. Em alguns subsistemas já 

é possível comunicar a faturação eletronicamente, sem ser necessário a impressão desta, apenas são 

necessários os restantes documentos. No caso dos lotes das receitas manuais destinadas ao SNS, são 

acondicionadas em caixa apropriada, identificada por fora e recolhida na farmácia pelos correios, para 

ser entregue no centro de controlo e monitorização do SNS. Já os restantes subsistemas são 

igualmente acondicionados e enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), que se 

responsabiliza pela boa cobrança da faturação dos seus associados aos subsistemas de saúde.14 

5.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Em alguns casos pode acontecer que os medicamentos mais ajustados ao utente, não se 

encontrem disponíveis sob a forma de especialidades farmacêuticas, e por isso tenham de ser 

preparados na farmácia, designando-se por Medicamentos Manipulados (MM). Eles podem ser 

classificados em dois grandes grupos, as fórmulas magistrais e preparados oficinais. Os primeiros são 

preparados segundo as orientações da prescrição médica, enquanto os preparados oficinais são feitos 

segundo compêndios pré feitos existentes na farmacopeia ou no formulário galénico português.15 

Durante a prescrição e preparação destas fórmulas, existe um conjunto de substâncias que não 

podem ser utilizadas, às quais o médico e o farmacêutico devem estar atentos. Os MM não podem 

conter extratos de órgãos animais, substâncias ativas em doses superiores às autorizadas para 
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medicamentos de uso humano, e todo um conjunto de compostos tais como a anfepramona, 

etilanfetamina, flunitrazepam, fluoxetina, levotiroxina e outros.16 

Respeitadas as clausulas anteriores, o MM pode ser preparado, desde que sejam observadas todas 

as BPF para a preparação deste medicamento. Estas práticas determinam os materiais e equipamentos 

que podem ser usados, as matérias-primas, as embalagens, os rótulos, controlo de qualidade e 

manipulação. Uma vez terminada a preparação do MM, é realizada a ficha de preparação, na qual 

consta toda a informação relevante sobre aquele MM, nomeadamente lote, quantidade, matérias-

primas utilizadas, e respetivos lotes e quantidades, materiais de embalagem, a receita médica, cálculo 

do valor do manipulado e procedimento.17 

Ao longo do estágio curricular, não me foi possível realizar nenhum MM. A FFL opta por 

encomendar a preparação destes MM à Farmácia Couto, que depois de pronto, entrega via 

armazenista. Para tal é efetuado o pedido através de formulário próprio (anexo 11), e depois de chegar 

MM, a sua dispensa ao utente é faturada em organismo próprio para manipulados, e o medicamento 

poderá ser comparticipado em 30% caso seja um dos MM que constem na lista determinada pelo 

Ministério da Saúde.18 

5.3 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MNSRM são todos os medicamentos cuja sua dispensa não necessita de apresentação 

obrigatória de receita, embora ela possa acontecer. Pelo facto de serem considerados menos 

perigosos para o utente, o seu uso continua a ser de grande responsabilidade, e o seu aconselhamento 

deve ser feito sempre por alguém capacitado e com formação suficiente. É por este motivo que a 

farmácia continua a ser um local de eleição para os utentes pedirem este tipo de medicamentos, 

embora a lei determine que eles possam ser disponibilizados também fora das farmácias em locais 

adaptados para o cumprimento desta norma.19 

Apesar desta liberalização, a dispensa de MNSRM não pode ser feita de ânimo leve. O farmacêutico 

tem o dever de primeiro entender concretamente as necessidades do utente, através da recolha de 

dados necessários, por meio de uma entrevista direcionada onde tenta perceber quem é o doente 

alvo, as suas características e limitações à medicação, a sua medicação atual, os seus sintomas e 

duração destes. Com base nesta informação, pode agora prestar o seu aconselhamento de forma 

cuidada, clara e independente, explicando sempre ao utente o que lhe está a aconselhar, para que 

sintomas são, como deve tomar, e duração do tratamento. Deve ainda prestar informações acerca do 

que pensa estar a acontecer com o utente e referir sempre que se os sintomas persistirem, 

nomeadamente febres por mais de 3 dias, deve consultar o médico.20 

Por outro lado, em alguns casos tive a necessidade de desaconselhar o medicamento que me era 

solicitado, por não ser o aconselhado. Refiro a título de exemplo, o pedido de ibuprofeno de 400 mg, 
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que apesar de não ser obrigatório a apresentação de receita médica, no caso do utente que se 

encontrava a fazer varfarina, estava nitidamente desaconselhado. 

5.4 MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS 

Estando a FFL situada num ambiente mais rural, é natural que o espaço veterinário faça parte do 

seu leque de produtos disponíveis. Um Medicamento Veterinário está definido como “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico -veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. 

Apesar de se tratar de uso veterinário, não significa que possa ser dispensado sem receita médica. Na 

realidade existem alguns medicamentos, nomeadamente antibióticos que exigem receita, mesmo que 

sejam para uso veterinário, que apesar de não dar lugar a comparticipação, a farmácia tem a obrigação 

de a arquivar.21 

Para além dos medicamentos que exigem receita, existem ainda os medicamentos que não são 

sujeitos a receita médica, nomeadamente antiparasitários internos e externos, e ainda os produtos 

veterinários que, embora não sendo medicamentos, também estão disponíveis na farmácia, tais como 

leites e champôs. 

5.5 PRODUTOS DERMOCOSMÉTICA 

O ramo da dermocosmética e higiene corporal apresenta-se cada vez mais como uma área 

importante da farmácia. O Utente é hoje mais informado, e tem muito mais acesso a informações 

através dos espaços online, o que torna esta área mais desafiadora, em que o farmacêutico tem a 

necessidade de estar mais preparado.  Um utente mais consciente e exigente, torna o aconselhamento 

mais difícil. Esta procura levou a que a farmácia tivesse de alargar muito mais o seu leque de oferta ao 

utente, nomeadamente em áreas de perfumaria, envelhecimento e tratamentos dermatológicos. O 

grande desafio é a gestão que a farmácia deve ter, na seleção das gamas a conter nos seus stocks, pois 

cada vez mais são maiores e diversas, o que leva a um investimento maior pela farmácia. No entanto, 

também é uma área onde a farmácia consegue melhor rentabilidade, porque as margens de 

comercialização são maiores. 

5.6 SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Outra grande área da farmácia atualmente, são os suplementos alimentares. Estes produtos não 

são considerados medicamentos, apesar de serem comercializados de forma semelhante. São 

considerados géneros alimentícios com efeito nutricional ou fisiológico, não podendo ser invocadas 

para eles quaisquer efeitos profiláticos ou curativos de patologias ou sintomas. São classificados em 
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três categorias consoante a sua composição, em vitaminas e minerais, plantas e extratos botânicos e 

outras substâncias.22 

Apesar de ser uma área menos regulamentada, estando entregue ao Ministério da agricultura, 

carece mesmo assim de algum cuidado. O facto de se poder dispensar estes produtos de forma livre, 

o farmacêutico tem consciência que em frente a si está um utente com algumas particularidades, entre 

as quais, patologias que podem impedir a toma destes suplementos, ou mesmo a possíveis interações 

com os medicamentos que possa estar a tomar. Um exemplo disto são os anti tiroideus, que se forem 

tomados juntamente com extratos botânicos, podem interferir com o sucesso da terapêutica. Assim a 

farmácia é um local privilegiado para este aconselhamento, pois o farmacêutico, mais é detentor de 

todo o conhecimento necessário para poder perceber a abordagem mais benéfica para o utente.22 

5.7 PUERICULTURA 

A puericultura é também uma área muito abrangente na farmácia. Quando pensamos nela, 

imaginamos logo toda a imensidão de produtos e marcas que estão disponíveis no mercado, e 

percebemos quão difícil é ter tudo disponível. Assim, na FFL, no que diz respeito a estes produtos, a 

oferta é mais reduzida, estando limitada a duas marcas no que diz respeito a chupetas, biberões e 

tetinas, que são a NUK e Chicco. Já no que diz respeito à nutrição propriamente dita, estão sempre 

disponíveis as farinhas, lácteas e não lácteas, com ou sem glúten, aconselhadas conforme a idade do 

lactente, e os leites que foram alvo também de um trabalho mais detalhado meu. 

Para além destes produtos mais usuais, a FFL alarga a sua oferta também a produtos de higiene 

diária do bebé, tendo mesmo disponíveis conjuntos, tais como a mala de maternidade, onde constam 

já os principais produtos para o bebé. Existem ainda os produtos de banho, como termómetro, 

esponja, escova e pente, limas e corta-unhas, entre outros. Trata-se assim de uma realidade bastante 

extensa, com a qual tive oportunidade de lidar e aconselhar durante o meu estágio. 

5.8 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos são todos os produtos, que tal como os medicamentos, se destinam a 

prevenir, diagnosticar e tratar uma patologia, contudo por mecanismos diferentes do medicamento, 

sem ação farmacológica, imunológica ou metabólica. Eles podem ser classificados em quatro grupos, 

I, IIa, IIb e III, consoante o risco que apresentam à sua utilização para o utente.23 

A FFL possui estes dispositivos para dispensa ao utente e dentro da classe I podemos contar com 

os sacos coletores de urina e ostomia, fraldas e pensos para incontinência, óculos de correção, colares 

cervicais, meias de compressão, luvas, irrigadores entre outros. Na classe IIa podemos encontrar o 

material de penso, tensiómetros e termómetros, agulhas lancetas e luvas cirúrgicas. Na classe IIb 

temos os preservativos, diafragmas e soluções de conforto para lentes de contacto. Por fim na classe 

III temos os pensos medicamentosos e dispositivos intrauterinos entre outros.23 
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6. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A farmácia não constitui só um espaço onde se comercializa apenas produtos, mas também 

serviços diferenciados, que são de grande valor para a comunidade. São em muitas vezes o primeiro 

rastreio, no despiste de algumas patologias, muitas vezes ainda a iniciar, e que permitem a intervenção 

mais precoce. Por outro lado, podem constituir uma forma de avaliação do controlo de algumas 

doenças. Estes parâmetros bioquímicos e antropométricos são muitas vezes fatores de risco 

modificáveis, onde o farmacêutico tem um papel importantíssimo na educação e esclarecimento do 

utente, e assim ser parte ativa no combate do nosso sistema à morbilidade e mortalidade. 

Dentro dos serviços prestados pela FFL, eu pude executar a determinação da pressão arterial e 

ritmo cardíaco, glicemia capilar, colesterol total, triglicerídeos, peso, altura com determinação do 

Índice de Massa Corporal. O controlo destes parâmetros tem um impacto importante no controlo de 

diversas doenças cardiovasculares, excesso de peso, e diabetes, prevenindo assim a sua complicação. 

Cabe ao farmacêutico esclarecer o utente sobre a importância do controlo destes fatores, bem como 

a forma de o atingir, e no caso de não estar a ser conseguido, referenciar o utente para uma consulta 

médica, a fim de ser feita uma avaliação mais aprofundada.24 

Para além destes serviços, são ainda prestados na FFL consultas de Nutrição e de Podologia, no 

entanto, este serviço é da responsabilidade profissionais de saúde externos ao quadro da farmácia, 

mediante marcação prévia e com custos associados. A farmácia neste caso apenas cede o espaço para 

a realização da referida consulta, no GAP, que apesar de não ter retorno para a farmácia, é sempre 

uma mais valia para o utente que não tem de se deslocar para consultórios mais distantes. 

7. FORMAÇÃO CONTINUA 

Ao longo de todo o meu percurso na FFL, foi possível, para além de contactar com todas as 

realidades descritas anteriormente, continuar o meu processo de formação pessoal e profissional. 

Assim sendo, tive oportunidade, enquanto na farmácia, de uma conselheira da linha cosmética Dr 

Grandel, onde foi possível aprender sobre os cuidados a ter com a pele, enquanto era oferecido 

também um pequeno tratamento mini facial ao utente. Este evento decorreu no dia 4 de dezembro 

de 2019 durante todo o dia até às 19.00 horas. Frequentei também a formação sobre a temática atual 

do CoViD-19, “Coronavírus 2019-nCoV- Ameaça sem Fronteiras - O essencial para saber aconselhar!”, 

levada a cabo no passado dia 13 de fevereiro na ANF-Porto com a Drª Margarida Tavares do Centro 

Hospitalar Universitário de São João no Porto, com uma duração de cerca de 2:30 horas. 

Ainda durante o início do estágio profissionalizante tive a oportunidade de fazer uma formação 

sobre o novo módulo de atendimento do SIFARMA®, sistema informático novo, disponível para as 

farmácias e que será implementado por módulos, sendo este ainda o primeiro. 
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PARTE 2 – PROJETOS DE INTERVENÇÃO 

1. PROJETO 1 - VACINAS 

1.1 ENQUANDRAMENTO / OBJECTIVO 
Todos os anos, a partir do mês de outubro, se inicia a campanha de vacinação contra a gripe. Trata-

se de um serviço amplamente prestado pelas farmácias, em que os seus colaboradores devem estar 

preparados para dar resposta a todas as situações que possam surgir. Com o passar dos anos, várias 

entidades apostaram na formação destes colaboradores através de cursos de administração de 

injetáveis e cursos de suporte básico de vida. Para além disso, muitas campanhas de sensibilização 

para a vacinação contra a gripe são lançadas todos os anos sob a forma de vários meios de 

comunicação. No entanto, apesar de tanta informação, uma lacuna continua por preencher. É 

importante perceber que as vacinas podem produzir interferências entre si, e existindo umas 

pertencentes ao plano nacional de vacinação (PNV) e outras extra, muitas vezes correm o risco de 

serem administradas em locais distintos, sem conhecimento umas das outras. É importante entender 

que o utente, apesar de informado, muitas vezes não possui o conhecimento necessário para alertar 

para esta situação. Sendo a farmácia um desses locais, torna-se imperial que o Farmacêutico esteja 

alerta para este problema e para isso tem de conhecer bem o presente plano nacional de vacinação 

bem como as vacinas extraplano. Este trabalho vem da necessidade de se fazer uma revisão geral à 

equipa da farmácia, para que esta esteja pronta a responder aptamente ao utente em situações deste 

género. Será feita uma apresentação oral com todas as vacinas atualmente disponíveis, bem como os 

pontos mais importantes de cada uma (anexo 12). Esta atualização torna-se importante para perceber 

quais as vacinas que atualmente estão a ser administradas, qual a sua composição e de que maneira 

poderão implicar umas com as outras. Assim torna-se possível aplicar os intervalos de segurança entre 

tomas, bem como prestar aconselhamento sobre as mais prioritárias para o utente. 

1.2 DESENVOLVIMENTO 

Uma vacina é uma preparação composta por partículas estranhas ao organismo, denominadas de 

antigénios, que após serem administradas, provocam uma resposta imunológica no organismo, que 

poderá ser protetora contra futuros agentes infeciosos. Estas partículas contidas na vacina podem ser 

de vírus ou bactérias, mortas ou atenuadas, inteiras ou fragmentadas, com capacidade de desenvolver 

resposta imunitária, mas sem capacidade de provocar doença. As vacinas também podem ser 

compostas apenas por toxinas enfraquecidas, que são produzidas por estes agentes patogénicos. 

Também podem ser incluídas na mesma vacina antigénios de mais do que um agente patogénico. 25 

A primeira vacina a ser descoberta foi em 1796 por Edward Jenner, e tratou-se da vacina contra a 

Varíola. No século seguinte surgiram as vacinas contra a Raiva e Peste. É já no século XX que a grande 
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maioria das vacinas são descobertas. Em Portugal, surge em novembro de 1965 o PNV, com o objetivo 

de proporcionar a toda a população portuguesa a possibilidade de se vacinarem segundo critérios 

estabelecidos. A primeira vacina a ser distribuída foi a da poliomielite, e no ano seguinte foram 

introduzidas também a vacina da tosse convulsa, difteria, tétano e varíola.26 

O Plano Nacional de Vacinação atualmente em vigor é o de 2017 (anexo 13), que confere proteção 

contra 12 doenças. É constituído por todas as vacinas consideradas de primeira linha, e que 

demonstraram eficácia e segurança e que comprovadamente trazem mais ganhos na Saúde. As 

principais alterações neste novo plano foi que a Vacina BCG passa a ser aplicada apenas a grupos de 

risco, a introdução da vacina contra o papiloma vírus no sexo feminino, alteração do esquema 

posológico da vacina do tétano, as grávidas passam a ser vacinadas contra a tosse convulsa e a 

introdução de uma nova vacina hexavalente. 25,27
 

O intervalo de administração entre vacinas também é importante e deve ser respeitado, sob pena 

de poder reduzir o efeito imunológico pretendido. Este problema verifica-se principalmente na 

administração de vacinas vivas injetáveis, onde o intervalo mínimo a respeitar são de 4 semanas. No 

PNV a única vacina contemplada é a VASPR para o Sarampo, no entanto é necessário ter em atenção 

as vacinas extraplano e à BCG que apenas é administrada a alguns grupos de risco. 25 

Apesar de o PNV ser global, existem utentes nos quais é necessário ter algum cuidado, pois devido 

a possuírem imunodeficiências, pode estar contraindicada a vacinação nestes casos (anexo 14), ou 

utentes transplantados com células estaminais (anexo 15).28 

Em certas circunstâncias, para uma maior comodidade de administração, as vacinas podem 

apresentar-se em associação sob a forma tetra, penta ou hexavalente.  

1.2.1 Vacinas do Plano Nacional de Vacinação 
A primeira vacina a ser administrada é a da hepatite b (VHB). Esta vacina é uma vacina inativada, 

constituída pelo antigénio de superfície recombinante do vírus, e é administrada normalmente logo á 

nascença de forma isolada, e combinada sob a forma Hexavalente aos 2 e 6 meses.28 

Outra vacina a ser administrada é a vacina contra a doença invasiva por Haemophilus influenzae b 

(Hib), capaz de provocar doenças como pneumonia e meningite. A vacina é constituída pelo 

polissacarídeo capsular desta bactéria, conjugada com a proteína tetânica. Ela é administrada sob a 

forma hexavalente aos 2 e 6 meses e sob a forma pentavalente aos 4 e 18 meses. 28-29 

A vacina do tétano, difteria e tosse convulsa (Tdpa) é constituída por antigénios de toxoide tetânico 

e diftérico e subunidades de Bordetella pertússis. Administra-se aos 2 e 6 meses sob a forma conjugada 

hexavalente, aos 4 e 18 meses sob a forma pentavalente e aos 5 anos sob a forma tetravalente. Neste 

último PNV, foi também introduzida nas grávidas. Com a exceção desta última indicação, todas as 
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outras são comuns também à vacina da Poliomielite. Trata-se de uma vacina inativada de vírus inteiros 

da poliomielite do tipo 1,2 e 3.28 

A vacina contra o Streptococcus pneumoniae (Pn13 ou Pn23) foi introduzida no plano em 2015 

para crianças nascidas a partir deste ano, e protege contra doenças como a pneumonia e otite média 

aguda. É constituída por polissacarídeos capsulares de Streptococcus pneumoniae, 13 serotipos (1, 3, 

4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19ª e 23F), conjugada com proteína diftérica. É administrada aos 2, 4 e 12 

meses. Para determinados grupos de risco, pode ainda estar indicada antes outra vacina que protege 

contra a 23 serotipos (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 

22F, 23F, 33F). Trata-se de uma vacina polissacarídea, recomendada a partir dos 2 anos de idade em 

dose única, ou podendo ser reforçada 5 anos após a primeira administração. 27-28 

Outra vacina é a que previne a doença invasiva por Neisseria meningitidis C (MenC). Trata-se de 

uma vacina constituída por oligossacáridos capsulares de Neisseria meningitidis C conjugados com 

proteína tetânica ou diftérica. Esta vacina entrou para o PNV em 2006 e é administrada apenas aos 12 

meses. Aos 12 meses também é administrada a vacina que previne o Sarampo, parotidite epidémica e 

rubéola (VASPR). Trata-se de uma vacina contendo vírus vivos atenuados e é administrada uma 

segunda dose aos 5 anos. 27-28 

A vacina contra o Papiloma vírus humano (HPV9), entrou para o PNV em 2008 e é constituída por 

proteínas recombinantes L1 de 9 genómicos do referido vírus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). É 

administrada somente ao sexo feminino, aos 10 anos em duas doses. A partir dos 10 anos são também 

administrados os reforços da vacina contra o tétano e difteria (Td). Esta é dada aos 10, 25, 45, 65 e 

depois de 10 em 10 anos. 27-28 

A vacina contra a tuberculose (BCG) é uma das vacinas pioneiras que entrou no PNV em 1965. 

Inicialmente era globalmente administrada, porém agora apenas o é a utentes que residam em zonas 

de risco, apesar de continuar a pertencer ao plano. Também é uma vacina viva de bacilos atenuados 

de Mycobaccterium bovis, e por isso o intervalo de segurança para administração deve ser acautelado. 

Está recomendada uma dose única. 27-28 

1.2.2 Vacinas Extra Plano Nacional de Vacinação 
No que diz respeito às vacinas extra plano mais comuns, atualmente existem as contra a Neisseria 

meningitidis do grupo B e ACWY, existe a vacina contra o rotavírus, contra o papiloma vírus nos 

rapazes, contra a varicela e contra a hepatite A. No que diz respeito à vacina contra a Neisseria 

meningitidis, é importante saber que a maioria dos casos de meningite são provocadas pelo serotipo 

C que pertence já ao PNV, pelo serotipo B, e mais recentemente estão a haver casos do serotipo Y e 

W. No caso da vacina contra o serotipo B, ela é constituída por proteínas de fusão membranares (fHbp, 

NHBA e NadA) e vesiculas da membrana externa da estirpe NZ98/254 para a marca Bexsero®, e apenas 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Fernandes Lopes 
 

- 23 - 
 

por proteínas de fusão membranares fHbp no caso da marca Trumenba®. No caso da Bexsero®, ela 

está indicada a partir dos 2 meses de idade, podendo ocorrer um esquema posológico de 3 doses se a 

primeira dose for entre os 2 e 5 meses, e de duas doses se a primeira for administrada a partir dos 6 

meses. Pode ainda haver uma dose de reforço a partir dos 12 meses. Deve ser respeitado o intervalo 

de 2 meses entre doses. Dos 2 anos em diante está preconizado apenas duas dozes sem dose de 

reforço. Esta vacina pode ser administrada simultaneamente com as outras vacinas do PNV, e é 

importante saber que existe o risco de febre, irritabilidade e sensibilidade no local da injeção está 

aumentado. Como profilaxia, sugere-se a administração de paracetamol no momento e após a 

administração desta vacina, sem que haja risco de redução da eficácia. No caso da Trumenba®, ela está 

indicada em adultos e adolescentes a partir dos 10 anos de vida. Tem dois esquemas posológicos, um 

de duas doses com intervalos de 6 meses, e outro de três doses com intervalos de 1 mês entre as 

primeiras doses e 4 meses entre as segundas doses. Este segundo esquema está indicado em grupos 

de maior risco para doença invasiva meningocócica, ou em situações de surtos. Esta vacina pode ser 

administrada juntamente com as do PNV.30-32 

A vacina contra o serotipo ACWY, é uma vacina tetravalente constituída por polissacarídeos dos 

serotipos A, C, W-135 e Y conjugados com toxoides do tétano (Nimenrix®), ou conjugados com 

proteínas C7 e M8 diftérica (Menveo®). No caso da primeira, o esquema vacinal recomendado a partir 

dos 6 meses é de 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses, mais uma dose de reforço a partir dos 

12 meses, ou apenas uma dose após os 12 meses. Já no caso da Menveo®, só está indicada a partir dos 

12 meses como dose única. Também é importante atender a que se tomar uma destas vacinas aos 12 

meses, já não é necessário fazer a MenC do PNV. 30-32 

A gastroenterite aguda é uma infeção bastante comum nos primeiros anos de vida, provocada 

principalmente por rotavírus e norovirus, e menos comumente por adenovírus e astrovirus. Desde de 

2006 que estão disponíveis no mercado duas vacinas orais que podem proteger contra esta doença. A 

Rotateq® é uma vacina viva pentavalente do vírus conjugado Bovino-Humano do serotipo G1, G2, G3, 

G4 e P1. Deve ser administrada a primeira dose a partir das 6 semanas e até às 12 semanas, e depois 

mais 2 doses, num total de 3, até às 22, no máximo a terceira dose até às 32 semanas, com um intervalo 

mínimo de 4 semanas entre doses. A outra vacina é a Rotarix®, composta pelo vírus humano atenuado 

do serotipo G1. Tem um esquema posológico de duas doses, com um intervalo mínimo de 4 semanas, 

indicado a partir das 6 semanas e deve estar concluído até às 24 semanas. Qualquer uma das duas 

apresentações poder ser administrada simultaneamente com as do PNV. 30-32 

O Papiloma vírus humano (HPV) é responsável por grande parte dos cancros a nível vaginal e 

uterino, daí a vacina já constar no PNV. Contudo no Homem também têm aumentado os casos de 

cancros, nomeadamente no pénis e ânus, causados por este vírus. Não menos importante é também 

o caso de o homem ser portador do vírus, e em idade sexualmente ativa poder infetar a mulher. 
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Percebe-se assim a importância da vacinação no sexo masculino também.  Em 2008 a vacina existente, 

e que entrou para o PNV, era a Gardasil 4® constituída por proteínas L1 do Papiloma vírus Humano do 

serotipo 6, 11, 16 e 18 que eram os mais comuns. Em 2017 introduziu-se a Gardasil 9®, cujo o grau de 

proteção é maior, pois para além dos serotipos anteriores, ainda tem os 31, 33, 45 ,52 e 58. Contudo, 

os novos serotipos adicionados não estão implicados em doenças associadas ao sexo masculino, daí 

não haver beneficio maior desta para o homem, mas como este também é portador, a comissão de 

vacinas recomenda que esta também seja administrada a este sexo. Está recomendada o início entre 

os 9 e os 14 anos, com um esquema de duas doses num intervalo mínimo de 5 meses, ou três doses 

com um intervalo mínimo de 1 mês entre as primeiras e 3 meses entre as segundas. A partir dos 15 

anos, o esquema recomendado é este último de 3 doses. A outra marca disponível é a Cervarix® que 

protege apenas contra os serotipos 16 e 18, daí não ser tão utilizada. O esquema posológico é igual à 

anterior. 30-32 

O vírus varicela-zoster é o agente etiológico causador de varicela e herpes-zoster. A varicela, 

apesar de em população bastante jovem ser benigna, ele á bastante contagiosa e em adolescentes e 

adultos pode apresentar complicações mais graves. Décadas mais tarde pode haver uma reativação 

do vírus, desta vez sob a forma de Herpes-zoster, conhecida como a doença da zona. Atualmente no 

mercado existem duas vacinas vivas atenuadas da estirpe Oka. Elas existem sob a forma monovalente, 

apenas contra a varicela, em Portugal, mas em outros países também existem na forma tetravalente, 

conferindo proteção também contra o sarampo, parotidite e rubéola. Em Portugal os comerciais 

disponíveis são a Varivax® e a Varilrix®. Ambas estão indicadas a partir dos 12 meses de idade, 

administradas em duas doses com intervalos mínimos de 4 semanas. Elas podem ser administradas 

simultaneamente com as do PNV, tendo atenção ao intervalo mínimo de segurança com a VASPR. 30-32 

A hepatite A é uma infeção aguda no fígado provocada por um vírus de RNA da família 

Picornaviridae, que embora na criança seja quase sempre assintomática, nos adultos pode ter 

complicações mais severas. Atualmente existem 3 vacinas autorizadas em Portugal, cada uma tendo a 

dose infantil e de adulto. A Havrix® e a VAQTA®, são os dois comerciais que protegem exclusivamente 

contra a hepatite A, sendo constituídas pelo vírus da hepatite a inativado. Tanto numa como na outra 

existem as doses infantis, aconselhadas desde os 12 meses até aos 15 e 17 meses respetivamente. São 

administradas em duas doses espaçadas 6 a 12 meses uma da outra. As doses de adulto, aconselhadas 

a partir dos 18 anos, e apenas está recomendada uma dose. No caso de ser necessária uma dose de 

reforço, esta poderá ser administrada 6 a 12 meses após a primeira. Nas infantis não é necessária a 

dose de reforço. Existe ainda uma outra vacina que protege contra a  hepatite A, que é a Twinrix®, 

porém esta é uma vacina bivalente porque é constituída pelo vírus da hepatite A inativado, e pela 

proteína de superfície do vírus da hepatite B, sendo então uma vacina bivalente, que confere proteção 

contra a hepatite B também. O esquema posológico é de 3 doses administradas em intervalos de 1 e 
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5 meses consecutivamente. Por se tratarem de vacinas inativadas, qualquer uma delas pode ser 

administrada simultaneamente com as restantes vacinas, sem qualquer intervalo mínimo.28,30-32 

Uma outra vacina, que apesar de não fazer parte do PNV, em muitos grupos de risco, tais como 

grávidas, idosos e Imunodeprimidos, é administrada gratuitamente também pelo SNS. Trata-se da 

vacina da gripe sazonal. Uma particularidade desta vacina é o facto da sua constituição alterar 

anualmente segundo as diretrizes da OMS. Sabe-se que se trata de uma vacina constituída por 

antigénio de superfície inativados. Atualmente existem duas marcas disponíveis, Influvac® e Istivac®, 

contudo existem outras autorizadas que podem surgir. Os esquemas vacinais são de uma dose única, 

a partir dos 6 meses até aos 36 meses, faz 0,25 ml e a partir dos 36 meses faz 0,5 ml. Até aos 9 anos, 

caso seja a primeira vez que se já vacinado, deve receber uma dose de reforço com um intervalo de 4 

semanas. 33-34 

Para além da gripe, existem outras infeções respiratórias que podem ser mais oportunistas em 

doentes de risco. Estão disponíveis atualmente no mercado 3 vacinas para prevenir estas infeções, 

com esquemas posológicos e composições distintas. A primeira é a Broncho-Vaxom®, que existe a 

infantil aconselhada a partir dos 6 meses, e a de adulto a partir dos 12 anos. Na sua composição tem 

Lisados de batérias (Klebsiella ozaenae; Haemophilus influenzae; Streptococcus viridans; Neisseria 

catarrhalis, Staphylococcus aureus, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella 

pneumoniae), tratando-se assim de uma vacina inativada. O esquema posológico recomendado é de 

uma toma em jejum, durante 10 dias, interrompendo 20 dias, voltando a fazer mais 10 dias, 

interrompe novamente 20 dias, e termina com mais 10 dias. Outra vacina é a Paspat Oral®, também 

uma vacina inativada de lisados bacterianos (Klebsiella pneumoniae, antigénio, Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pyogenes, antigénio, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 

antigénio, Branhamella catarrhalis, Streptococcus mitis), recomendada a partir dos 4 anos. A toma é 

mais simples, sendo de um comprimido em jejum durante 28 dias, pausa 28 dias e repete mais 28 dias. 

Por fim a última vacina é a Lantigen B®. trata-se de uma solução oral de lisados bacterianos (Klebsiella 

pneumoniae, antigénio, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, antigénio, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pneumoniae, antigénio, Branhamella catarrhalis, Streptococcus mitis), sob duas 

formulações, uma infantil recomendada a partir dos 3 meses, e uma de adulto aconselhada a partir 

dos 10 anos de idade. O esquema posológico é de 7/8 gotas 2 vezes por dia ou 15 gotas uma vez por 

dia no caso da infantil (2 frascos), e de 15 gotas duas vezes por dia na formulação de adulto (3 frascos). 

Entre frascos deve ser feita uma pausa de 2 semanas.34 

As infeções urinárias recorrentes são outra patologia de que dispõe vacina quando provocadas 

pela E. Coli. A Uro-Vaxom® é uma vacina fragmentada, constituída por polissacarídeos de E. Coli, 

estando indicada a partir dos 10 anos de idade, num esquema posológico de uma cápsula diária 

durante 3 meses.34 
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Apesar de atualmente ser este o plano vacinal em Portugal, no presente ano de 2020 irá ser 

alterado o PNV que, segundo a Direção Geral de Saúde, e já aprovado em Diário da República, definiu 

a integração das Vacinas contra a meningite B e rotavírus no PNV e alargamento da vacinação contra 

o papiloma vírus ao sexo masculino também. Terá o seu início em 1 de outubro de 2020.35 

1.2.3 Vacinas do Viajante 
Toda a vacinação abordada anteriormente é a mais comum, contudo existem vacinas menos 

comuns que estão destinadas apenas a alguns grupos de risco, nomeadamente os viajantes. A primeira 

vacina é a Dukoral®, e trata-se de uma vacina contra a cólera provocada pela bactéria vibrio cholerae, 

do subgrupo O1. A doença poderá ser assintomática, como também poderá provocar náuseas e 

diarreias intensas, aumentando muito o risco de desidratação. A ingestão de líquidos é fundamental. 

É uma vacina morta inativada, de administração oral, indicada para mais de 2 anos que viagem para 

zonas endémicas. Dos 2 aos 6 anos devem tomar 3 doses com um intervalo mínimo de 1 semana e a 

partir dos 6 anos, devem ser duas doses com o mesmo intervalo mínimo.36 

A encefalite japonesa é uma doença transmitida por picada de mosquito do género Culex, que 

transporta o arbovírus do género flavivírus. Normalmente é assintomática ou dores ligeiras de cabeça, 

mas pode progredir a meningites com dores muito fortes. A vacina Ixiaro®, é constituída pelo vírus 

inativado, e está indicada em utentes com mais de 2 meses de idade e que viajem para zona 

endémicas. A posologia são de duas doses com um intervalo de 28 dias. Poderá ser administrada uma 

dose de reforço após 12 a 24 meses da primeira dose. Outro tipo de encefalite pode ser transmitido 

pela picada da carraça do género Ixodes ricinus, e manifesta-se inicialmente como uma gripe que 

depois progride para o sistema nervoso central, dando dores de cabeça fortes, rigidez no pescoço, 

delírio e perda de consciência. A FSME-IMMUN® é a vacina que confere proteção contra esta doença, 

constituída pelo vírus inativado, aconselhada a utentes com mais de 12 meses de idade e que viajem 

para zonas endémicas. Está aconselhado um esquema de três doses com intervalos de 1 a 3 meses nas 

primeiras e 5 a 12 meses nas segundas. Poderá ser administrado um reforço até 36 meses após a última 

dose.36 

A febre amarela é provocada pelo arbovírus do género flavivírus, e é transmitido através da picada 

do mosquito Aedes aegypti. Inicialmente os doentes apresentam febres, cefaleias, mialgias, náuseas e 

anorexia, podendo progredir para uma forma hemorrágica. A Stamaril® é a vacina aconselhada para 

utentes que viagem para zonas endémicas como a América do Sul, África e subsaariana. Administrada 

em dose única para indivíduos com mais de 9 meses.36 

Outra doença do viajante é a febre tifoide provocada pela bactéria Salmonela Typhi. A transmissão 

é fecal-oral, através de alimentos e águas contaminadas. Manifesta-se normalmente por febre, 

cefaleias, obstipação e insónia. A Thyphim Vi® é constituída por polissacáridos da bactéria, aconselhada 
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a maiores de 2 anos. Uma dose é normalmente suficiente, podendo haver uma dose de reforço 3 anos 

após a primeira, caso a exposição ao risco se mantenha.36 

A raiva é provocada por um vírus do género Lyssavirus, transmitido pela mordedura do cão, gato 

e morcego, ou outros animais selvagens, e manifesta-se por sintomas como ansiedade, cefaleias, febre 

e mal-estar geral, parestesias, prurido, disfagia e hidrofobia, podendo em alguns casos aparecer 

também convulsões e paralisia. A vacina existente é a Rabipur®, constituída pelo vírus inativado, e tem 

um esquema posológico de 3 doses com intervalos de 7 dias, podendo ser reforçado com mais duas 

doses ao fim de 2 e 5 anos respetivamente. No caso de já haver contacto com o vírus, apenas são 

recomendadas duas doses com um intervalo de 3 dias.36 

As duas últimas vacinas que podem ser recomendadas a viajantes para zonas endémicas, são a do 

Ébola-Zaire e a do Dengue. A vacina do Ébola ( Ervebo®) é uma vacina viva atenuada, constituída pelo 

Vírus da estirpe rVSV∆G-ZEBOV-GP, estando recomendada apenas a maiores de 18 anos em dose 

única. A Vacina do dengue, Dengvaxia®, também é uma vacina viva atenuada, composta por quatro 

serotipos do vírus (1,2,3 e 4). Está indicada a partir dos 9 anos de idade, num esquema posológico de 

3 doses com intervalos de 6 meses.36 

1.3 PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Como é compreensível, o facto de a vacinação ser feita dentro do SNS, através do PNV, e também 

extra PNV, leva a que muitas vezes a sua administração não seja feita no mesmo local e pelo mesmo 

profissional de saúde. Sendo a farmácia um local privilegiado, pelo facto de ser o único autorizado a 

comercializar as vacinas extra PNV e administrar algumas destas, é natural que seja confrontada com 

questões por parte dos utentes quanto ao interesse destas vacinas e ao seu esquema posológico. 

Torna-se evidente que o Farmacêutico desempenha um papel crucial no despiste de possíveis erros de 

vacinação, bem como um profissional capaz de aconselhar sobre medidas importantes a ter a quando 

da vacinação, nomeadamente a forma correta de introdução do paracetamol, os intervalos a serem 

respeitados entre administrações, situações de risco que possam impedir a vacinação, entre outros. 

A vacinação é uma das medidas profiláticas mais bem instituídas na nossa sociedade, e também 

uma das mais dispendiosas. O farmacêutico tem o dever de contribuir o mais que pode para o seu uso 

racional que conduzirá ao seu sucesso, mas para tal deve estar o mais atualizado possível, para que 

possa fazer uma intervenção mais acertada.  

1.4 CONCLUSÃO 
A apresentação do trabalho foi realizada no dia 9 de novembro, a um total de 4 membros da 

farmácia á data presentes. Teve aproximadamente a duração de 60 minutos, com interrupções 

pontuais para o esclarecimento de dúvidas, maioritariamente sobre os esquemas posológicos mais 

complexos. No final foi possível perceber que a equipa ficou agradavelmente surpreendida com o 
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aprofundar do tema para vacinas menos comuns, nomeadamente as referentes aos viajantes. 

Também foi positivo para o esclarecimento de diferenças pontuais entre vacinas que combatem a 

mesma patologia.  

Posso concluir que foi um trabalho bastante gratificante e motivador para mim de realizar, e foi 

ainda possível perceber nos colaboradores o agrado pelo trabalho desenvolvido, bem como o 

reconhecimento da sua utilidade para a sistematização dos conceitos, por vezes há muito adquiridos. 

2. PROJETO 2 – NUTRIÇÃO INFANTIL, COMO E QUANDO? 

2.1 ENQUANDRAMENTO / OBJECTIVO 
A nutrição infantil é um tema geralmente vasto e muito preocupante para as mães, principalmente 

as que se vêm nesta situação pela primeira vez. São as dúvidas como o que devo dar, quando devo 

introduzir o alimento, como o devo fazer, que preocupam predominantemente os cuidadores, e que 

o Farmacêutico tem a responsabilidade de poder esclarecer de forma inequívoca todas essas questões. 

Está inclusivamente documentado o papel importante que a nutrição desempenha nos primeiros 

meses de vida do bebé, tanto no desenvolvimento físico, biológico como cognitivo deste. 

Com este projeto, pretendo fazer uma revisão sobre o tema, por forma a poder realizar uma 

formação interna a toda a equipa da FFL (anexo 16), ajudando assim no reavivar de conhecimentos, e 

desmistificação de dúvidas sobre o tema, e assim contribuir para uma melhor capacidade de resposta 

de toda a equipa a este problema. 

2.2 DESENVOLVIMENTO 

2.2.1 Aleitamento materno 

O aleitamento materno é de todos os alimentos o mais importante para o bebé. Do ponto de vista 

nutricional, a sua composição varia ao longo do crescimento do bebé, bem como ao longo da mamada, 

e comporta todas as necessidades nutricionais do bebé até aos seus seis meses de vida, sendo 

considerado o único alimento que deve ser dado até esta altura. Atendendo á imaturidade do sistema 

digestivo do bebé, ele apresenta a grande vantagem de possuir nutrientes mais facilmente digeríveis 

para este, e para além do ponto de vista nutricional, ele também é veículo de imunoglobulinas 

maternas, importantes para o sistema imunitário do bebé nos seus primeiros meses de vida. Para além 

destas vantagens, o aleitamento materno apresenta ainda a capacidade de diminuir o risco de 

contaminações, alergias e infeções, melhorar o desenvolvimento cognitivo, diminuir a taxa de 

obesidade e diabetes, bem como a taxa de mortalidade infantil.37-39 

O aleitamento materno deve ser iniciado na primeira hora após o nascimento do bebé, e mantido 

então pelo máximo de tempo possível, desde que não exista nenhum impedimento, tanto por parte 

da mãe como pelo bebé. A composição deste leite vai variando com o passar do tempo, tudo em 

função das necessidades do bebé. Nos primeiros 7 dias, ele é rico em proteínas, componentes 
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imunológicos e fatores de crescimento. É assim designado de colostro. Entre o 8º e 20º dia, aparece o 

leite de transição muito mais rico em lactose para sustentar o crescimento acelerado do bebé nesta 

fase. Por fim surge o leite maduro, mais rico em hidratos de carbono e lípidos que os anteriores. Ao 

longo da mamada, este leite também varia, sendo que numa fase inicial surge mais as proteínas e 

hidratos de carbono, e numa fase seguinte surgem mais os lípidos.38-40 

O tempo de mamada pode variar de caso para caso. Existem situações em que o bebé obtém 90% 

das suas necessidades nos primeiros minutos, como existem bebés que prolongam a mamada por mais 

de 30 minutos. O importante neste processo é permitir que o bebé esvazie sempre uma mama antes 

de se oferecer a outra, caso ele assim o solicite. Este cuidado vai permitir que não ocorra problemas 

maiores tais como o caso de mastites. Para além disso, a mamada corretamente feita, é que vai 

permitir a produção de mais leite pela mãe. O processo de sucção por parte do bebé, vai originar a 

libertação de prolactina e oxitocina, duas hormonas envolvidas na regulação da produção de leite. Por 

este mesmo motivo é que é aconselhado às mães, cujo o bebé não esvazie a mama durante a sua 

refeição, que este leite seja retirado por outros processos mecânicos, sejam manuais ou através de 

bombas de extração. Quanto ao intervalo de mamadas, deve-se dar de mamar ao bebé sempre que 

ele solicite, e no primeiro mês de vida deve ser dado pelo menos de 3 em 3 horas.37,40 

Em algumas situações, torna-se impossível a mãe dar de mamar ao bebé, mas não por falta de 

leite. Nestas situações, é possível que a mãe faça a extração do leite e o conserve para posterior 

refeição. Contudo, os critérios de conservação devem ser acautelados para que as qualidades 

nutricionais do mesmo sejam garantidas. Sendo assim, após a extração do leite, o mesmo é possível 

manter-se conservado por 4 horas à temperatura ambiente, 3 a 5 dias no frigorifico, 3 meses no 

congelador do frigorifico, e 6 meses na arca congeladora. O descongelamento deve ser feito em banho 

maria ou à temperatura ambiente para não haver a destruição das imunoglobulinas.37-38,41-42 

Apesar de a OMS determinar que a amamentação é fundamental até aos 6 meses de vida do bebé, 

existem algumas situações que são impeditivas disto. São caso disso as mães com doenças graves como 

é o caso de mais infetados por VIH, que tomem medicação nociva para o bebé, como alguns 

antibióticos, e doenças metabólicas raras no bebé como é o caso da fenilcetonúria e galactosemia.37,43 

2.2.2 Leite adaptado e derivados 

Em muitas situações, o aleitamento materno em exclusivo não é suficiente por si só. Alguns já 

foram referidos anteriormente. Nestas situações é necessário recorrer a fórmulas artificiais que 

tentam mimetizar ao máximo o leite materno. Existem essencialmente quatro grupos de leites 

adaptados. Os leites para lactentes, os leites de transição, os leites de continuação, e os leites 

destinados a fins medicinais específicos.44-45 
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Os leites para lactentes podem ser utilizados desde o nascimento até aos 6 meses do bebé. São 

fórmulas muito próximas do leite materno, constituídas essencialmente em 90% por hidratos de 

carbono, 1,8 a 3g/ 100 Kcal de proteínas e 4,6 g/ 100 Kcal de lípidos. Podem ser utilizados em 

exclusividade ou como complemento das mamadas quando estas não são suficientes. Os leites de 

transição destinam-se a bebés entre os 6 e 12 meses. Na sua composição podemos encontrar maior 

quantidade de proteínas, 5,5 g/ 100 Kcal, mas uma menor concentração de hidratos de carbono, 

menos de 50 %, e mais ou menos o mesmo teor de lípidos, cerca de 3 a 6 g/ 100 Kcal. A partir dos 12 

meses podem ser dados os leites de continuação, ou tentar introduzir o leite com proteína de vaca.46 

Os leites destinados a fins medicinais específicos prendem-se com a existência de determinadas 

limitações por parte do bebé, sendo estas fórmulas adaptadas para melhor tolerância deste. Neste 

grupo temos os leites hipoalérgicos, anti-regurgitação, anticólicas, anti obstipação, antidiarreicos, sem 

lactose, para prematuros e fórmulas dietéticas especiais, tais como leites extensamente hidrolisados, 

sem fenilalanina, e com proteína de soja.46 

Os leites hipoalérgicos são produzidos a partir de leite hidrolisado, possuindo assim as proteínas 

do seu soro e eliminando todas as substâncias potencialmente alérgicas para o bebé. É a fórmula 

recomendada pelo comité de nutrição da academia americana de pediatria, para bebés que 

demonstrem alergia comprovada ou risco aumentado, suportado na história familiar.46-47 

Os leites anti-regurgitação são destinados a bebés que apresentem refluxo concomitantemente 

com um ganho ponderal baixo, podendo levar a um risco de desnutrição. Devem ser dados pelo menor 

período possível, e com supervisionamento médico. A sua composição é enriquecida em hidratos de 

carbono, tais como amido, milho, arroz e semente de alfarroba, com o propósito de engrossar o leite 

e torna-lo mais denso, ao mesmo tempo de possui um menor teor de lípidos, permitindo assim um 

esvaziamento gástrico mais rápido.46-47 

Os leites anti-cólicas estão indicados a bebés que apresentam alguma imaturidade intestinal, 

podendo apresentar episódios de flatulência e dores abdominais, devido a um défice de enzima 

lactase. Por este motivo, estes leites têm um teor menor de lactose.46-47 

Os leites anti-diarreicos são utilizados pontualmente em situações de diarreia moderada. São 

enriquecidos em sódio, potássio e cloro.46-47 

Os leites sem lactose estão destinados a lactentes que apresentam episódios de imaturidade 

intestinal, gastroenterite de forma transitória, ou mesmo permanentemente nos casos de 

galactossemia, devido a uma destruição dos enterócitos maduros que leva a um défice definitivo de 

lactase.46-47 

Os leites para prematuros, destinam-se a bebés com muito baixo peso à nascença, e permitem 

mimetizar o crescimento in útero, proporcionando um teor mais enriquecido em proteínas solúveis, 
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ácido araquidónico e ácido decosahexanoico. Devido à imaturidade intestinal do lactente, a lactose 

também é substituída no leite por polímeros de glicose mais facilmente hidrolisados.46-47 

Os leites destinados a fins medicinais específicos, são leites para situações mais particulares. O 

caso dos leites extensamente hidrolisados destinam-se a bebés com diarreias crónicas graves, e alergia 

conhecida à proteína de vaca e soja. Estes leites estão desprovidos de proteínas alergizantes, devido a 

uma hidrolisação extrema na ordem dos 1500 daltons.44 

Os leites à base de soja estão destinados a bebés com alergia marcada ao leite de vaca, intolerância 

à lactose e sacarose. Os leites sem fenilalanina estão indicados em lactentes diagnosticados com 

fenilcetonuria, e existem ainda os leites com triglicerídeos de cadeia média, indicados quando há uma 

deficiente digestão de lípidos podendo comprometer o estado nutricional do bebé.46-47 

Para além do fator nutricional que é muito importante nas formulações dos leites, também a 

maturação intestinal é crucial. Ao nascimento, a flora intestinal do bebé é estéril, e com o aleitamento 

materno ela vai-se desenvolvendo estando completa mais ou menos pelos 6 meses. É compreensível, 

que no caso das formulações adaptadas seja dada especial atenção a estes fatores, designados por 

alimentos funcionais. Sendo assim, surgiu nos últimos anos uma crescente preocupação com o 

enriquecimento destas fórmulas com estes alimentos como é o caso dos pré e probióticos, no sentido 

de ajudar à maturação intestinal. Segundo o comité de nutrição da ESPGHAN, pré-bióticos são 

componentes alimentares que visam uma estimulação seletiva do desenvolvimento microbiológico da 

flora intestinal (ex: fruto-oligossacáridos (FOS) e galacto-oligossacáridos (GOS)), enquanto que os 

probióticos são compostos pelas bactérias propriamente ditas, importantes para esse ambiente 

intestinal, como são o caso dos lactobacilos e bifidobactérias. Este comité, baseados em revisões de 

estudos, determina mesmo que os pré-bióticos mostram benefícios até aos 6 meses de idade, 

enquanto os probióticos apenas a partir desta idade tem algum interesse.43 

2.2.3 Diversificação alimentar 

Só a partir dos 4 meses é que o bebé já adquiriu maturidade intestinal suficiente, e estabilidade 

do maxilar e do pescoço que lhe permitem iniciar o processo de mastigação em detrimento da sucção. 

É por esta altura em que o bebé também perde um reflexo inato, designado por reflexo de extrusão, 

que existe como forma de defesa deste quando confrontado com objetos sólidos na parte anterior da 

língua. É por isso consensual que a diversificação alimentar deve-se iniciar entre os 4 e 6 meses de 

idade, sendo inclusive defendido pela ESPGHAN, que deve ser iniciada o mais próximo dos 4 meses em 

simultâneo com o aleitamento materno até aos 6 meses.48-49 

O início desta diversificação deve ser lento e gradual, não sendo recomendado a introdução de 

muitos alimentos novos em simultâneo. Este cuidado prende-se com a necessidade de despiste de 

potenciais alergias a alguns alimentos, e permite que o bebé se adapte aos novos sabores e texturas. 
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Deve-se ser iniciada com alimentos de textura mais fina (puré, e ir aumentando progressivamente para 

texturas cremosas e por fim pequenos pedaços onde o bebé pode treinar o pegar e mastigar de forma 

autónoma, designada de finger foods. É nesta altura que se deve também iniciar a oferta de água 

fervida em pequenas quantidades ao longo do dia ao bebé.39-40,49 

2.2.3.1 Sopa 

A sopa deve ser o primeiro alimento a ser introduzido na dieta alimentar do bebé. Inicia-se com 

apenas 3 a 4 legumes, normalmente batata ou arroz, cenoura ou abóbora, cebola e no fim uma colher 

de chá de azeite em cru, adicionada a cada dose. Pode-se ir adicionando mais um legume de 3 em 3 

dias, de forma a controlar possíveis intolerâncias ao mesmo, até um máximo de 5 a 6 legumes por 

sopa. Como exemplo são alface, courgette, alho francês, penca, couve branca entre outros. 

Leguminosas secas tais como o feijão, grão de bico, lentilhas e ervilhas só devem ser introduzidas a 

partir dos 9/10 meses. O nabo, beterraba, aipo, nabiça e espinafre só devem ser adicionados a partir 

dos 12 meses devido ao seu elevado teor em fitatos e nitratos. A adição de sal está contraindicada até 

aos 12 meses. Inicialmente deve ser dada apenas a uma refeição por dia.39-40,48,50-51 

2.2.3.2 Fruta, papas, iogurte, pão e bolachas 

A fruta deve ser o seguinte alimento a ser introduzido, 4 a 7 dias após a primeira sopa. 

Primeiramente passada e aos poucos deve ser dada aos pedaços de forma a treinar a autonomia do 

bebé e a mastigação. As primeiras frutas a serem introduzidas são a banana, a pera e a maça. A partir 

dos 6/7 meses pode-se introduzir a laranja, o melão a uva, papaia e a manga. O morango, kiwi e 

maracujá só devem ser oferecidos a partir dos 12 meses, a fim de se evitar alergias aos mesmos.51 

As papas podem ser iniciadas 15 dias após o começo da sopa. Elas dividem-se em dois grandes 

grupos. As papas lácteas e as não lácteas. As primeiras destinam-se a serem reconstituídas com água 

e as segundas com o leite materno ou adaptado. Dentro destes dois grupos elas ainda se subdividem 

em papas sem e com glúten. As primeiras podem ser dadas a partir dos 4 meses, já as outras só a partir 

dos 6 meses. Não deve ser excedida uma refeição por dia de papa. A adição de açúcar está contra-

indicada até aos 12 meses.39,48,51 

O iogurte pode ser iniciado também aos 6 meses. Inicialmente devem ser iogurtes próprios para 

bebés e a partir dos 9 meses poderá ser iogurtes naturais sem açúcar. O pão e as bolachas podem ser 

iniciados também aos 6 meses, dando preferência ao pão. A tradicional papa pode mesmo ser 

substituída por para de fruta com bolachas (1 bolacha por peça de fruta).39-40,50-51 

2.2.3.3 Carne, Peixe e Ovo 

As carnes brancas são as primeiras a serem introduzidas aos 6 meses. Deve-se iniciar pelo Perú, 

frango e coelho. A dose inicial será de 10g e ir aumentando até às 40g numa refeição única ou 
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repartida. As carnes vermelhas só devem ser introduzidas mais tarde, especialmente a de porco só a 

partir dos 24 meses.39,48,50 

Os peixes podem ser introduzidos a partir dos 7 meses. Os primeiros devem ser os mais magros 

tais como a pescada, dourada, linguado, solha entre outros. Devem ser cozinhados à parte da restante 

comida, removidas as espinhas e posteriormente adicionados ao resto do prato. A partir dos 10/11 

meses podem ser adicionados os peixes mais gordos como é o caso do salmão, sardinha e arenque. As 

doses são semelhantes à carne, sendo que nesta fase deve-se alternar as refeições de carne com 

peixe.39,48,50 

O ovo deve ser introduzido de forma fracionada. Aos 9 meses pode-se iniciar com meia gema, 

apenas uma vez por semana e aumentar para uma inteira ao fim de 3 semanas. Uma gema substitui a 

porção de carne ou peixe. A partir dos 11 meses pode ser dada a clara também.39,48,50 

2.2.3.4 conjugação dos vários alimentos 

Existem algumas regras básicas que devem ser verificadas na conjugação dos alimentos 

anteriormente descritos, de forma a tornar a alimentação do bebé mais eficiente e segura. 

Nomeadamente, a partir dos 9 meses com a introdução das leguminosas, estas devem ser juntas com 

citrinos de forma à vitamina C poder aumentar a absorção de ferro, elemento importante nesta etapa 

de vida para o bebé. O iogurte não deve ser utilizado como sobremesa. Só a partir dos 8 meses é que 

o bebé deve iniciar uma refeição completa com sopa, prato e sobremesa. A adição de mel também 

está interdita até aos 12 meses. A alimentação deve ser o mais variada possível, dentro do leque de 

alimentos que podem ser consumidos pelo bebé. Mesmo que haja rejeição do alimento, não quer dizer 

que o bebé não goste. Pode ser necessária a exposição até 11 vezes ao alimento para ele o aceitar.39,49 

2.3 PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O Farmacêutico representa um profissional de saúde de fácil acesso para qualquer utente. Numa 

fase de vida em que os cuidadores têm muitas dúvidas, a Farmácia é um local de eleição para o 

esclarecimento das mesmas. Assim, o Farmacêutico deve esclarecer os pais sobre a amamentação, 

nomeadamente como verificar se o bebé está a alimentar-se corretamente, cuidados que a mãe deve 

ter com os seios por forma a evitar complicações como o ingurtimanento mamário, fissuras e mastites. 

Como deve ser feita a extração do leite e sua conservação. Aconselhar sobre a alimentação materna 

em fase de amamentação. 

Já numa fase de diversificação alimentar, deve o Farmacêutico ser capaz de aconselhar sobre como 

devem ser introduzidos os vários alimentos, dando maior importância aos que devem ser evitados por 

forma a reduzir as alergias outras possíveis complicações. Deve ser capaz de esclarecer qual o tipo de 

leite adaptado mais aconselhável ao lactente, bem como o modo e quantidades a preparar.  
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Por fim, é de extrema importância o Farmacêutico estar atento a possíveis sinais de alergias ou 

intolerâncias que o bebé poderá manifestar a quando da sua alimentação, e que possa estar a ser 

despercebida pelos cuidadores. 

O mais relevante de tudo, é que o Farmacêutico seja visto como um profissional com todas as 

competências necessárias para responder a qualquer desafio colocado pelos cuidadores, bem como 

ter a humildade de entender quando deve procurar a informação mais credível para solucionar estes 

mesmos problemas, ajudando a criar assim uma imagem de confiança cada vez maior para a nossa 

classe. 

2.4 CONCLUSÃO 
O trabalho teve a sua apresentação no dia 17 de janeiro de 2020, para toda a equipa. Teve a 

duração de aproximadamente 120 minutos, para que fosse possível falar mais calmamente sobre as 

várias etapas da diversificação alimentar, enquanto eram esclarecidas dúvidas pontuais, normalmente 

relacionadas com incompreensão dos conhecimentos transmitidos à primeira vez. Foi suscitada 

também a dúvida relativamente a alguns tempos exatos de introdução de alguns alimentos, que foi 

esclarecida como sendo estes tempos indicativos como um padrão normal, podendo em certas 

situações ser alterado, assim que o médico que acompanha o entenda fazer. Na realidade não se trata 

de uma ciência exata, mas sim com muitas normas orientadoras, que depois podem ser aplicadas com 

interpretações diferentes. 

No final, o trabalho foi elogiado de forma geral pela equipa toda, referindo que acharam muito 

relevante o tema escolhido, e que foi uma ótima ferramenta para que pudessem rever toda a 

informação dispersa sobre o tema, de uma forma mais sistematizada e concisa.  

3. PROJETO 3 - SAÚDE ORAL INFANTIL 

3.1 ENQUADRAMENTO/OBJETIVO 

As doenças orais são cada vez mais um problema de saúde pública, pela sua elevada prevalência, 

podendo afetar o desenvolvimento/crescimento e bem-estar das crianças e jovens levando a grande 

impacto da saúde global.52 

A proposta para este trabalho de elaborar em forma de panfleto (anexo 17) informativo para pais 

e cuidadores, surgiu pela necessidade de melhorar a saúde oral das crianças e por me aperceber da 

necessidade de contribuir para melhorar a literacia em saúde. 

Sucintamente, o panfleto incidiu essencialmente nos seguintes tópicos: o que é uma cárie, porque 

surgem as cáries, sinais e sintomas da carie, como prevenir a cárie; cuidados a ter dos 0 aos 3 anos, 

cuidados a ter dos 3 aos 6, cuidados a ter a partir dos 6 anos e conselhos gerais. Uma das preocupações 

foi tornar este panfleto acessível a todos, com uma linguagem simples e ser disponibilizado na 

farmácia.  
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Ao longo deste panfleto foram introduzidos alguns conselhos gerais para os pais tais como “Não 

deve dar ao seu filho chupeta com açúcar e mel”; “Não mande os seus filhos escovar os dentes, vá 

escovar os dentes com eles”. 

Também foi apresentado este panfleto a todos os profissionais da farmácia para que quando 

abordados pelos pais, pudessem explicar e usá-lo como auxiliar tornando a mensagem mais uniforme.  

Com a elaboração deste trabalho pretendi promover a informação sobre higiene oral aos pais e 

cuidadores para melhor capacitação desta população, promover um estilo de vida saudável, 

aumentando os níveis de conhecimento sobre a saúde oral da população, e melhorar o estado de 

saúde oral da população pediátrica. 

3.2 DESENVOLVIMENTO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cárie dentária é a doença não transmissível 

mais comum em todo o mundo, e afeta praticamente metade da população mundial, 60-90% das 

crianças em idade escolar e a grande maioria dos adultos. Esta contribui para uma perda extensiva de 

dentes, consumindo 5-10% dos orçamentos para a saúde nos países desenvolvidos. No entanto, se 

adequadamente prevenidas e precocemente tratadas, a cárie e as doenças periodontais são de 

elevada vulnerabilidade, com custos económicos reduzidos e ganhos em saúde relevantes.53 

Sabe-se hoje que quanto maior for o envolvimento dos pais, cuidadores e dos profissionais de 

saúde, melhores e mais duradouros serão os resultados da saúde oral. Também é de extrema 

importância o exemplo dos pais/cuidadores, uma vez que as crianças agem muito por imitação do 

adulto. As principais causas das cáries dentárias são o elevado consumo de açúcares e a exposição 

inadequada ao flúor e está associada ao nível socioeconómico familiar baixo como baixos níveis de 

escolaridade, más condições habitacionais, maus hábitos alimentares e o pouco cuidado com a saúde 

oral.53-54 

Como forma de colmatar este problema, em Portugal existe o programa cheque dentista, que 

permite a Grávidas, crianças e jovens dos 3 aos 15 anos, doentes portadores do Vírus da 

Imunodeficiência Humana, e idosos que beneficiem do complemento solidário para o idoso, terem 

acesso a consultas de prevenção e tratamento de estomatologia em consultórios médicos privados, 

que tenham convenção com o SNS para o cheque dentista. É mesmo durante a gravidez que se inicia 

a prevenção. Está provado que alterações dentárias durante a gravidez, principalmente durante o 3º 

trimestre, podem estar na origem de problemas de cáries dentárias mais precoces. Alguns estudos 

mostram que uma carência de vitamina D nesta fase, pode contribuir para defeitos no esmalte do 

dente na criança.55-56 

A escovagem dos dentes deve ser realizada com um dentífrico que tenha entre 1000 a 1500 ppm 

de flúor, e a frequência mais aconselhada é de pelo menos duas vezes por dia, sendo uma delas à noite 
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antes de deitar. A quantidade de dentífrico á correspondente ao tamanho da unha do 5º dedo da mão 

de cada criança, e deve ser realizada durante 2 a 3 minutos. Esta escovagem deve ser iniciada o mais 

precoce possível, normalmente logo com o aparecimento dos primeiros dentes, por volta dos seis a 

oito meses, e acontece normalmente mais cedo nas meninas.57-60 

A saliva apresenta um importantíssimo fator protetor, uma vez que tem a capacidade para 

neutralizar os ácidos (poder tampão), remover os alimentos da cavidade oral e diluir os alimentos 

açucarados. No entanto a salivação é abundante durante o dia, mas muito escassa durante a noite, 

justificando assim a necessidade de hábitos que promovam a remoção da placa bacteriana antes de 

dormir, e a não ingestão de alimentos após a higienização dentária.61-64 

A saúde oral contribui positivamente para o bem-estar físico, mental e social, com destaque para 

o relacionamento com os outros, falar, comer, sem entraves causados pela dor, desconforto, 

constrangimentos ou embaraços. 

3.3 O PAPEL DO FARMACÊUTICO   

O Farmacêutico tem o dever de aconselhar as pessoas e ajudá-las a tomar as melhores opções, 

nomeadamente informar sobre alimentação, fatores de cariogenicidade e a importância de prevenir 

as cáries de forma precoce na infância. Um dos conselhos práticos que o farmacêutico pode dar é de 

ser evitado o uso prolongado do biberão, ou o adormecimento com ele na boca em crianças com mais 

de um ano de idade. 

Outro dos objetivos do farmacêutico é sensibilizar os pais e cuidadores para incorporarem na 

rotina diária do bebé a higiene da sua boca.  

Torna-se assim muito importante que os utentes encontrem no farmacêutico um profissional 

credível, preparado e dotado do melhor esclarecimento das suas dúvidas. Estes devem procurar a 

informação mais atualizada para poder aconselhar melhor a comunidade. 

3.4 CONCLUSÃO 
Durante o mês de fevereiro foi possível disponibilizar os folhetos aos pais/cuidadores. Estiveram 

disponíveis num dispensador, na zona de atendimento ao público, e sempre que era percebido pelos 

colaboradores da FFL que havia no agregado familiar do utente uma criança, eles eram disponibilizados 

com um reforço no aconselhamento para estes cuidados. Como resultado, esta informação foi muito 

bem aceite por parte dos cuidadores, que na grande maioria ainda não se tinha apercebido de 

existirem pormenores relativos às composições das pastas dentífricas, inclusive, nem sabiam a 

percentagem de fluor das que utilizavam frequentemente na criança. Ficavam agradados com o 

aconselhamento, e em alguns casos, foi mesmo possível o cross-selling, aconselhando assim alguns 

produtos mais indicados. 
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4. PROJETO 4 - DISPOSITIVOS INALATÓRIOS 

4.1 ENQUADRAMENTO/OBJETIVO 

A utilização de dispositivos inalatórios (DI) é normalmente a escolha principal quando se pretende 

o tratamento de patologias respiratórias, seja este feito de modo crónico ou agudo. Contudo, para que 

a terapêutica tenha sucesso, a execução da técnica correta é igualmente importante. Estudos 

demonstram que a grande maioria da população não utiliza corretamente os DI, o que contribui muitas 

vezes para o insucesso do tratamento. Por outro lado, as dificuldades na utilização dos DI, muitas vezes 

por incompreensão, levam ao abandono do tratamento.65 

Considerando o meio onde a Farmácia se situa, e atendendo à população já envelhecida, a 

utilização destes DI é mais frequente, principalmente em estações mais invernais. Tornou-se assim 

claro a necessidade de dispormos de uma estratégia que nos pudesse ajudar na abordagem deste 

problema, e que nos ajudasse a garantir a correta utilização dos DI por parte dos utentes. Foi então 

pensada uma brochura simples (anexo 18), onde estivesse demonstrada a técnica de inalação de forma 

detalhada, por forma a poder acompanhar o dispositivo, quando este fosse dispensado pela primeira 

vez, ou fosse percebida alguma dificuldade na utilização deste por parte do utente. De realçar, que 

sempre que os DI eram dispensados, existia um cuidado em tentar perceber antes se o utente o sabia 

utilizar corretamente, e em caso de necessidade, era feita uma demonstração. 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

A via inalatória é a via de eleição no tratamento de patologias respiratórias. Esta escolha deve-se 

às várias vantagens que apresenta esta via de administração, nomeadamente a ação direta sobre o 

órgão alvo, com uma dose menor e uma maior rapidez de ação, minimizando o risco de efeitos 

adversos para o utente. O grande inconveniente da utilização dos DI prende-se com a técnica de 

utilização que muitas vezes é incompreendida pelo utente.66-67 

Assim, o Médico apresenta um papel fundamental na escolha do dispositivo que vai prescrever ao 

utente, e cabe ao Farmacêutico garantir que este compreende bem a técnica inalatória ajustada ao 

dispositivo em causa. Na escolha do DI deve-se ter em atenção três vertentes, o doente, o dispositivo 

e o fármaco. Relativamente ao doente devemos ter em consideração a sua Idade, capacidade cognitiva 

para aprendizagem da técnica, a coordenação motora, a sua capacidade inspiratória, situação 

económica e estilo de vida. Relativamente ao dispositivo devemos ter em atenção o seu modo de 

utilização, custo e disponibilidade. Todas estas caraterísticas são importantes no momento da escolha 

porque garantem uma melhor adesão ao tratamento bem como um aumento da sua eficácia. Um 

exemplo são os inaladores pressurizados doseáveis serem evitados em doentes idosos devido à sua 

dificuldade respiratória inerente, por outro lado os dispositivos de névoa suave devem ser evitados 

em crianças por causa da sua falta de destreza para a utilização.66-68 
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Existem algumas regras que também são importantes quando se utilizam os DI. Cabe ao 

Farmacêutico alertar para esses cuidados, assegurando assim uma técnica correta. Os cuidados mais 

importantes são deitar o ar fora antes de iniciar a inalação, suspender a respiração por pelo menos 10 

segundos após a inalação para permitir o deposito das partículas no pulmão, e lavar a boca no final, 

rejeitando a água da lavagem (não engolir). Este último cuidado é de extrema importância para que 

não se verifiquem efeitos adversos, tais como rouquidão, relativos a uma técnica incorreta de 

administração. Se possível, a escovagem dos dentes é aconselhável. Por fim outra regra de extrema 

importância, é que os DI são pessoais e intransmissíveis.69 

A técnica inalatória, como já mencionado anteriormente, desempenha também um papel 

importante no sucesso do tratamento. Este está dependente de vários fatores tais como o tamanho 

das partículas do fármaco, o calibre das vias respiratórias do doente, o volume inspiratório que 

favorece o depósito das partículas no interior pulmonar, bem como o fluxo de idealmente se localiza 

entre os 30 a 60 L/min. Torna-se importante que esta técnica seja aferida sempre que o utente visite 

uma consulta médica, ou mesmo a farmácia, de forma a garantir que esta está correta, e se necessário 

fazer nova demonstração.68 

4.2.1 Tipos de dispositivos inalatórios 
Relativamente aos DI, estes podem ser divididos em três grupos, os inaladores pressurizados 

doseáveis (pMDI), os de névoa suave (SMI) e os inaladores de pó seco (DPI). Os pMDI são inaladores 

multidose que têm um cartucho pressurizado, que quando ativado, libertam uma dose controlada. 

Podem ser divididos em quatro grupos, os convencionais, que são ativados por pressão, os de 

partículas extrafinas (Alvesco®, Modulite®), onde o fármaco está em solução minimizando assim a 

coordenação entre o disparo e a inalação, os ativados (Autohaler®, Easybreath®, K-haler®), que possuem 

um sistema de autodisparo para facilitar a administração, mas não podem ser usados em câmaras 

expansoras, e os sistemas jet (Rubijet®) que incorporam uma pequena câmara. O modo de utilização 

deste tipo de DI compreende os seguintes passos: Agitar antes de usar, retirar a tampa, inclinar 

ligeiramente a cabeça para trás, expirar lentamente ao até ao máximo, colocar a boca em torno do 

bocal de forma a sela-lo, iniciar a inspiração lenta ao mesmo tempo que dispara o sistema, suster a 

respiração durante 10 segundos.65-67 

Os SMI são inaladores híbridos com características mistas entre dispositivos pressurizados e 

nebulizadores. O único atualmente disponível em Portugal é o Respimat®, onde o fármaco encontra-

se em solução, e quando ativado ele é libertado sobre a forma de uma névoa sem necessidade da 

existência de um propelente. A utilização deste dispositivo é por vezes mais confusa, porque necessita 

de uma montagem do cartucho antes da primeira utilização. Uma vez montado o sistema, a técnica de 

utilização é bastante simples, bastando rodar a parte inferior do sistema no sentido dos ponteiros do 
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relógio para carregar a dose, expirar lentamente, colocar a boca no bocal de forma a fechar bem a 

saída, disparar no botão o sistema enquanto inala lentamente, suster a respiração por 10 segundos.65-

67 

Por fim os DPI são dispositivos cujo o fármaco está sob a forma de pó micronizado, em que o 

sistema é ativado através da inspiração do utente. Como as partículas são muito pequenas, na ordem 

dos 5 µm, muitas vezes são agregados a outras partículas de maior tamanho, como a lactose e a 

glucose de forma a evitar a sua deposição nas vias aéreas inferiores. Também não necessitam de 

propelentes e apresentam a grande vantagem de eliminar a necessidade de coordenação entre a 

ativação e a inalação. Podem ser divididos em três grupos, os sistemas pré-dosificadores unidose, os 

multidoses e os sistemas de deposito. Os sistemas pré-dosificadores de unidose (Aerolizer®, 

Breezhaler®, Handihaler®, Podhaler®), o fármaco vem dividido já em doses, normalmente em cápsulas, 

que acompanham o dispositivo. Para a sua utilização, a dose tem de ser introduzida numa câmara do 

dispositivo, que tem um sistema de punção para furar a cápsula e só depois pode ser inalada. Os 

sistemas pré-dosificadores multidoses (Dishaler®, Diskus®, Forspiro®, Ellipta®), o fármaco vem já dentro 

do dispositivo, doseado em pequenos alvéolos, que vão sendo perfurados conforme é ativado o 

dispositivo para carregamento das doses. Nos sistemas de depósito (Turbohaler®, Easyhaler®, 

Novolizer®, Genuair®, Nexthaler®, Clickhaler®, Spiromax®, Twisthaler®), o fármaco encontra-se 

acondicionado num depósito dentro do dispositivo, e sempre que este é ativado, existe um sistema 

doseador que carrega uma dose para uma câmara antes de ser inalado. Pela diferença notória entre 

os DI de pó seco, a técnica de inalação pode variar um pouco no que diz respeito à ativação do inalador. 

Após a sua ativação, o resto da técnica é comum a todos, e consiste em expirar lentamente até ao 

máximo que conseguir, colocar a boca no bocal de forma a fechá-lo totalmente, inspirar 

profundamente o mais que conseguir e suster a respiração durante 10 segundos.65-67 

Para além de conhecer a técnica correta de inalação, é importante que o utente conheça todos os 

cuidados de manutenção que deve verificar, para que o dispositivo funcione corretamente, 

nomeadamente, deve controlar as doses de que dispõe ainda no dispositivo, para poder 

atempadamente adquirir outro se se tratar de um tratamento crónico, e deve ter cuidados de higiene 

com o dispositivo, nomeadamente a limpeza do bocal e das camaras se for o caso.67 

4.3 O PAPEL DO FARMACÊUTICO   

Pela facilidade de acesso à farmácia, o Farmacêutico constitui um profissional de saúde que tem a 

obrigação de monitorizar as terapêuticas dos seus utentes. No caso dos DI, essa atenção deve ser 

reforçada. Ele deve verificar sempre junto do utente se ele compreende bem a técnica inalatória, 

reforçando a importância do uso correto da mesma como chave do sucesso do tratamento. Sempre 

que necessário, deve instruir, demonstrando sempre que possível, o correto funcionamento do 
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dispositivo, podendo pedir ao utente que repita o processo que acabou de mostrar, e elucidando sobre 

os cuidados de manutenção que deve ter com o dispositivo. Quando verificar que o dispositivo não é 

o mais adequado ao utente, seja por uma inadaptação á técnica inalatória ou por limitações fisiológicas 

do doente, deve fazer chegar ao médico essa informação de forma clara e inequívoca, seja através do 

doente ou diretamente, por forma a auxiliar um rápido reajuste da terapêutica. A monitorização 

constante é a chave do sucesso neste tipo de tratamento, dando assim cumprimento às normas 

orientadoras da Direção Geral de Saúde. 

4.4 CONCLUSÃO 
A disponibilização dos folhetos explicativos foi feita durante o mês de fevereiro. Foi possível 

verificar que a explicação a quando da dispensa dos DI, acompanhada pelo folheto, tornou-se mais 

fácil, até pela visualização das imagens contidas nele, que auxiliavam o utente no acompanhamento 

desta.  Este acompanhamento do folheto durante a explicação, facilitou também a interpretação deste 

mais tarde, e já em casa, quando o utente já não tinha o farmacêutico para o ajudar. 

Outra melhoria foi percebida também pelos colaboradores da FFL, que manifestaram agrado pela 

existência destes folhetos, pois sentiram mais facilidade na explicação aos utentes dos DI, e 

perceberam também que estes mesmos utentes, quando repetiam o modo de utilização, ao usarem o 

folheto como auxiliar de memória, não cometiam tantos erros. 

Concluo assim, que este projeto teve um impacto positivo no sucesso da utilização destas terapias, 

contribuindo assim para um ganho em saúde por parte dos utentes, e uma melhor gestão também por 

parte da farmácia no que diz respeito a perdas financeiras no setor da saúde devido a inutilização 

destes DI mal utilizados. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FFL 
 

Atividades setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março 

Encomendas (receção)        

Armazenamento e 

reposição de stocks 
       

Controlo de validades        

Gestão de devoluções        

Determinação de 

parâmetros bioquímicos 
       

Controlo de 

temperaturas 
       

Atendimento ao público        

Faturação        

Projeto 1        

Projeto 2        

Projeto 3        

Projeto 4        
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ANEXO 2 ESPAÇO EXTERIOR 
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ANEXO 6 LABORATÓRIO 
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ANEXO 8  

RECEITA MATERIALIZADA ELETRÓNICA 
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ANEXO 9  

RECEITA MATERIALIZADA MANUAL 
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ANEXO 10  

RECEITAS ELETRÓNICAS NÃO MATERIALIZADAS 
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ANEXO 11  

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE MEDICAMENTO MANIPULADO 
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ANEXO 12  

PROJETO 1 – VACINAS (APRESENTAÇÃO) 
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ANEXO 13  

PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO 
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ANEXO 14  

VACINAS CONTRAINDICADAS EM VÁRIOS TIPOS DE IMUNODEFECIÊNCIA  
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ANEXO 15  

VACINAS RECOMENDADAS A TRANSPLANTADOS COM CÉLULAS ESTAMINAIS 
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ANEXO 16  

PROJETO 2 – NUTRIÇÃO INFANTIL (APRESENTAÇÃO) 
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ANEXO 17  

PANFLETO SAÚDE ORAL DA CRIANÇA 
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ANEXO 18  

FOLHETOS DISPOSITIVOS INALATÓRIOS 
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